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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายใน

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่ อ ให้ ส ามารถประยุก ต์ใช้ค วามรู ้ และทัก ษะด้านการสื่ อสาร ทัก ษะการคิ ด และการแก้ปั ญ หา
และทักษะทางสังคมและการดารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักการ
ของงานอาชี พที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพอุตสาหกรรมเครื่ องและตกแต่งภายใน ให้ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่ อให้มี ค วามเข้าใจในหลัก การและกระบวนการท างานในกลุ่ ม งานพื้ นฐานด้านอุ ตสาหกรรม
เครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
4. เพื่ อให้มี ค วามเข้าใจในหลัก การและกระบวนการท างานในกลุ่ ม งานพื้ นฐานด้านอุ ตสาหกรรม
เครื่ องเรื อน ออกแบบตกแต่งภายใน
5. เพื่อให้สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์อุตสาหกรรม
เครื่ องเรื อน ออกแบบตกแต่งภายใน งานตกแต่งภายใน
6. เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ง านอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งเรื อ น ออกแบบตกแต่ ง ภายใน เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ปฏิ บ ั ติ ง านอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งเรื อ น ออกแบบตกแต่ ง ภายใน งานตกแต่ ง ภายใน ในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ รวมทั้งการใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อ
ในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่ อ ให้ มี เจตคติ ที่ ดี ต่ อ งานอาชี พ มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ ซื่ อ สั ต ย์สุ จริ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ซื่อสัตย์สุจริ ต กตัญญูกตเวที
อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้ า นพฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได้ แ ก่ ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามัค คี
มีมนุ ษย์สัมพันธ์ เชื่ อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบตั ิงานโดยคานึ งถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจาวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชี พ โดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดาเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคานึงถึง
การบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3.4 เขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3.5 อ่านแบบ-ประมาณราคาเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3.6 ผลิตเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3.7 ควบคุมงานผลิตเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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สาขางานอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน
3.8 ออกแบบ เขียนแบบงานเครื่ องเรื อน
3.9 ถอดแบบ แยกรายการ ประมาณราคาเครื่ องเรื อน
3.10 ผลิตงานเครื่ องเรื อน
3.11 ควบคุมงานผลิตเครื่ องเรื อน
สาขางานออกแบบตกแต่ งภายใน
3.8 ออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายใน
3.9 กาหนดรายการ ถอดแบบ แบบตกแต่งภายใน
3.10 นาเสนองานออกแบบตกแต่งภายในและตรวจสอบงานตกแต่งภายใน
สาขางานตกแต่ งภายใน
3.8 ถอดแบบ แยกรายการ ประมาณราคางานตกแต่งภายใน
3.9 วางแผนงานตกแต่งภายใน
3.10 ควบคุมงานตกแต่งภายใน
สาขางานออกแบบและผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ด้วยวัสดุทดแทนไม้
3.8 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ตามเงื่อนไขที่กาหนด
3.9 เลือก เตรี ยม วัสดุ เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์และเทคโนโลยีตามลักษณะงาน
3.10 ผลิตเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ตามแบบงาน
3.11 ประกอบติดตั้งเฟอร์ นิเจอร์ ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ตามแบบงาน
3.12 บรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อการขนส่ งตามข้อกาหนด
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายใน
ผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาตามหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ ชั้น สู ง พุ ท ธศัก ราช 2557 ประเภทวิช า
อุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่ ง ภายใน จะต้ อ งศึ ก ษารายวิ ช าจาก
หมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ ไม่ น้อยกว่า
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดารงชีวิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
56 หน่ วยกิต
(15 หน่วยกิต)
(21 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่ น้อยกว่า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า
83 หน่ วยกิต
โครงสร้ า งนี้ ส าหรั บ ผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ในประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่ างอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน สาขาวิชาช่ างก่อสร้ าง สาขาวิชา
การก่ อสร้ าง สาขางานก่ อสร้ าง สาขางานเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายใน สาขางานโยธา และสาขางาน
สถาปัตยกรรม สาขาวิชาช่างเคหภัณฑ์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม หรื อเทียบเท่า
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สาหรับผูส้ าเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชา หรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเที ยบเท่ าที่ ไม่ มีพ้ื นฐานวิช าชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรั บ พื้ น ฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3107-0001
ภาพร่ างและศิลปะ
1-3-2
3107-0002
วัสดุอุปกรณ์เครื่ องเรื อน
2-0-2
3107-0003
เขียนแบบเครื่ องเรื อนด้วยคอมพิวเตอร์
2-3-3
3107-0004
ออกแบบเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในเบื้องต้น
2-3-3
3107-0005
อ่านแบบ-ประมาณราคาเครื่ องเรื อนเบื้องต้น
1-3-2
3107-0006
งานไม้และเครื่ องจักรกลงานไม้เบื้องต้น
2-3-3
3107-0007
งานไม้เครื่ องเรื อน
2-3-3

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุ มทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรับ ตัวและดาเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็ นคุ ณค่าของตนและการพัฒนาตน
มีความใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒนาความรู ้ ใหม่ มี ความสามารถในการใช้เหตุ ผล การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการจัดการ มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มนุ ษยสัมพันธ์ รวมถึ งความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่ วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวติ รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสาหรับการปฏิบตั ิงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุ รกิจในงานอาชีพ
3000-1209
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
3000-1222
ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

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

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

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

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

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

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

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

ชื่ อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ า
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทางาน
สุ ขภาพชุมชน

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3100-0105
3100-0118
3100-0121
3100-0126

ชื่ อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ความแข็งแรงของวัสดุ
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
การศึกษางาน
การออกแบบเบื้องต้น

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

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3107-2001
3107-2002
3107-2003
3107-2004
3107-2005
3107-2006
3107-2007
3107-2008
3107-2009
3107-2010

ชื่ อวิชา
ประวัติเครื่ องเรื อน
เขียนแบบเครื่ องเรื อน
เขียนแบบตกแต่งภายใน
ออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
คอมพิวเตอร์ เพื่อการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
อ่านแบบ-ประมาณราคาเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
งานผลิตเครื่ องเรื อน
เทคโนโลยีงานสี และตกแต่งผิว
ปฏิบตั ิงานตกแต่งภายใน
การวางแผนและควบคุมงานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลื อกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่ งให้ครบตามที่ กาหนด ในกรณี ที่ตอ้ งการให้
ผูเ้ รี ยนได้สาขางานนั้น หรื อเลือกเรี ยนจากสาขางานอื่น ๆ รวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
2.3.1 สาขางานอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3107-2101
เทคโนโลยีของไม้
2-0-2
3107-2102
เทคโนโลยีเครื่ องจักรกลงานไม้
1-3-2
3107-2103
งานผลิตเครื่ องเรื อนไม้จริ ง
1-3-2
3107-2104
งานผลิตเครื่ องเรื อนไม้แผ่นเรี ยบ
1-3-2
3107-2105
งานผลิตเครื่ องเรื อนประเภทถอดประกอบ
1-3-2
3107-2106
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยจับชิ้นงาน
1-3-2
3107-2107
การติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องเรื อน
1-3-2
3107-2108
งานเคลือบผิวอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน
1-3-2
3107-2109
ประมาณราคางานผลิตเครื่ องเรื อน
1-3-2
3107-2110
โครงการงานผลิตเครื่ องเรื อน
1-3-2
3107-2111
งานบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลงานไม้
2-0-2
3107-2112
งานบุนวมเครื่ องเรื อน
1-3-2
3107-2113
นิวเมติกส์
2-0-2
3107-2114
เทคโนโลยีซีเอ็นซี
1-3-2
3107-2115
การจัดการและบริ หารโรงงาน
2-0-2
3107-2116
เทคโนโลยีสีงานไม้
1-3-2
3107-2117
การเขียนแบบเครื่ องเรื อนระบบอุตสาหกรรม
1-3-2
3107-2118
การเขียนแบบเครื่ องเรื อนด้วยคอมพิวเตอร์
1-3-2
3107*2101 ถึง 3107*2199 รายวิชาตามความชานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
3107-5101
งานอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน 1
*-*-*
3107-5102
งานอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน 2
*-*-*
3107-5103
งานอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน 3
*-*-*
3107-5104
งานอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน 4
*-*-*
3107-51XX งานอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน …
*-*-*
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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2.3.2 สาขางานออกแบบตกแต่ งภายใน
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3107-2201
วัสดุ–อุปกรณ์งานตกแต่งภายใน
2-0-2
3107-2202
ออกแบบตกแต่งภายใน 1
1-3-2
3107-2203
ออกแบบตกแต่งภายใน 2
1-3-2
3107-2204
การเขียนแบบตกแต่งภายใน 1
1-3-2
3107-2205
การเขียนแบบตกแต่งภายใน 2
1-3-2
3107-2206
การเขียนแบบตกแต่งภายในด้วยคอมพิวเตอร์
1-3-2
3107-2207
การจัดแสดงสิ นค้าและนิทรรศการ
1-3-2
3107-2208
สี เพื่องานออกแบบ
1-3-2
3107*2201 ถึง 3107*2299 รายวิชาตามความชานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
3107-5201
งานออกแบบตกแต่งภายใน 1
*-*-*
3107-5202
งานออกแบบตกแต่งภายใน 2
*-*-*
3107-5203
งานออกแบบตกแต่งภายใน 3
*-*-*
3107-5204
งานออกแบบตกแต่งภายใน 4
*-*-*
3107-52XX งานออกแบบตกแต่งภายใน …
*-*-*
2.3.3 สาขางานตกแต่ งภายใน
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3107-2301
เทคนิคงานตกแต่งภายใน
2-0-2
3107-2302
งานตกแต่งห้องครัว
1-3-2
3107-2303
งานติดตั้งเครื่ องเรื อนยึดถาวร
1-3-2
3107-2304
งานตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย
1-3-2
3107-2305
งานตกแต่งภายในอาคารสาธารณะ
1-3-2
3107-2306
งานติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ ตกแต่งภายใน
2-0-2
3107-2307
การประมาณราคางานตกแต่งภายใน
2-0-2
3107-2308
เทคโนโลยีสีงานโลหะ
1-3-2
3107-2309
งานสี ตกแต่งพิเศษ
1-3-2
3107*2301 ถึง 3107*2399 รายวิชาตามความชานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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รายวิชาทวิภาคี
3107-5301
3107-5302
3107-5303
3107-5304
3107-53XX

งานตกแต่งภายใน 1
งานตกแต่งภายใน 2
งานตกแต่งภายใน 3
งานตกแต่งภายใน 4
งานตกแต่งภายใน …

*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.4 สาขางานออกแบบและผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ด้วยวัสดุทดแทนไม้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3107-2401
วัสดุทดแทนไม้และอุปกรณ์
1-2-2
3107-2402
งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
1-3-2
3107-2403
งานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
2-3-3
3107-2404
งานประกอบติดตั้งเฟอร์ นิเจอร์ ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
2-3-3
3107-2405
งานบรรจุภณั ฑ์เพื่อการขนส่ ง
1-3-2
3107-2406
เครื่ องจักรและเทคโนโลยีการผลิตวัสดุทดแทนไม้
2-0-2
3107-2407
งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนไม้หลังแปรรู ป
1-2-2
3107-2408
งานตกแต่งสถานที่ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
1-3-2
3107*2401 ถึง 3107*2499 รายวิชาตามความชานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
3107-5401
3107-5402
3107-5403
3107-5404
3107-54XX

งานออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ 1
งานออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ 2
งานออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ 3
งานออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ 4
งานออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้…

*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สาหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนามากาหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคาอธิ บายรายวิชา ที่สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับลักษณะ
การปฏิ บตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจานวนหน่ วยกิ ตและเวลาที่ ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละ
รายวิชาเพื่อนาไปจัดแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3107-8001 หรื อรายวิชา 3107-8002 และ 3107-8003
รหัสวิชา
3107-8001

ชื่ อวิชา
ฝึ กงาน

ท-ป-น
*-*-4

3107-8002
3107-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3107-8501 หรื อรายวิชา 3107-8502 และ 3107-8503
รหัสวิชา
3107-8501

ชื่ อวิชา
โครงการ

3107-8502
3107-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลื อกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่ เสนอแนะ หรื อเลื อกเรี ยนจากรายวิชา
ในหลัก สู ตรประกาศนี ยบัตรวิช าชี พ ชั้น สู ง พุ ท ธศัก ราช 2557 ทุ กประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิช า
โดยต้องไม่เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาหนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิตรวม
ในเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษา
รหัสวิชา
3107-9001
3107-9002
3107-9003
3107-9004
3107-9005
3107-9006
3107-9007
3107-9008
3107-9009
3107-9010

ชื่ อวิชา
เครื่ องเรื อนท้องถิ่น
เครื่ องเรื อนหวาย
การทาหุ่นจาลอง
งานกระจกเพื่อการตกแต่ง
การทาวงกบ บานประตู หน้าต่าง
เครื่ องซีเอ็นซี เพื่องานแกะสลัก
งานตกแต่งพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน
ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ
วิเคราะห์และพัฒนาเครื่ องเรื อน
งานไม้บางฝังลายและการอัดดัดโค้ง

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000-2005
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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หน้ าว่ าง

หลักสูตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คำอธิบำยรำยวิชำ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สำขำวิชำช่ ำงไฟฟ้ำกำลัง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
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หน้ ำว่ ำง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
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วิชำปรับพืน้ ฐำนวิชำชีพ ประเภทวิชำอุตสำหกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0005
3100-0006
3100-0007
3100-0008
3100-0009

งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์
วัสดุช่าง
งานวัดละเอียด
งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทัว่ ไป
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3100-0001

งำนเทคนิคพื้นฐำน
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แก้ปัญหา และนาไปประยุกต์ใช้กบั งานอื่นได้
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดี ในการทางานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ต เรี ยบร้ อย ละเอี ยด
รอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การใช้ การบารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้นในการผลิตชิ้นงาน
2. ใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมือ และเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. ปรับแต่ง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่ องมือกลในงานช่างเครื่ องกล
4. ร่ างแบบบนชิ้ นงาน แปรรู ป ขึ้ นรู ป ประกอบ และปรับชิ้ นงานโลหะด้วยเครื่ องมือ (Hand tools) และ
เครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การใช้ การบารุ งรั กษาเครื่ องมื อ (Hand tools) และเครื่ องมื อกลเบื้ องต้น ความปลอดภัย
ในการปฏิ บตั ิ งาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่ างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทาเกลี ยว
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น และงานประกอบ
3100-0002

เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อนและแบบสัง่ งาน
3. มีเจตคติ ที่ดี ในการปฏิ บตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิ คเบื้องต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิ ค เส้น ตัวเลข
ตัวอักษร มาตราส่ วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขี ยนแบบ การใช้อุปกรณ์ เขี ยนแบบเบื้ องต้น
การเขียนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การใช้มาตราส่ วน การบอกขนาดมิติ การสร้าง
รู ปทรงเรขาคณิ ต ภาพสองมิ ติ ภาพสามมิ ติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3
ภาพพิกทอเรี ยล (Pictorial) ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน การอ่าน
สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3100-0003

งำนไฟฟ้ ำและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ เบื้ องต้น เครื่ องมื อวัดทางไฟฟ้ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ วงจรไฟฟ้ า
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. มี เจตคติ ที่ ดี ปฏิ บ ั ติ ง านอย่ า งประณี ตเรี ยบร้ อ ย มี ร ะเบี ย บวิ นั ย อดทน มี กิ จ นิ สั ย ในการท างาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
2. ใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ หลักการของทฤษฎี ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้ องต้น มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวนา ฉนวน แหล่งกาเนิดไฟฟ้ า หน่วยวัดไฟฟ้ า การใช้เครื่ องมือวัดไฟฟ้ า
เบื้ องต้น สั ญ ลัก ษณ์ แ ละอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้งไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน และการต่ อ สายดิ น การท างานของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าขนาดเล็ก โครงสร้ าง สัญลักษณ์ คุ ณสมบัติ และวงจรใช้งานของตัวต้านทาน คาปาซิ เตอร์ อิ นดักเตอร์
ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ เอสซี อาร์ วัสดุอุป กรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ หม้อแปลงไฟฟ้ า สวิตช์ ขั้วต่อสาย ปลัก๊ แจ๊ค รี เลย์
ลาโพง ไมโครโฟน เครื่ องมือกล หัวแร้งบัดกรี คีม ไขควง การใช้เครื่ องมือวัดพื้นฐานที่จาเป็ นในทางอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมิเตอร์ เครื่ องจ่ายกาลังงานไฟฟ้ า เครื่ องกาเนิ ดสัญญาณ และออสซิ ลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3100-0004

วัสดุช่ำง
2-0-2
(Materials)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจาแนกชนิ ด การแบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. สามารถจาแนก เลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทางาน มีความละเอียดรอบคอบ คานึงถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิด แบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ป้องกันการกัดกร่ อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
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คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่ อนและการป้องกันวัสดุ
ชนิ ดต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิ พลของธาตุต่าง ๆ ที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้ อเพลิง
และสารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุสงั เคราะห์ การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น
3100-0005

งำนวัดละเอียด
1-2-2
(Precision Measurements)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของงานวัดละเอียด การใช้เครื่ องมือวัด และตรวจสอบกับงานชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. สามารถเลือกใช้ บารุ งรักษาเครื่ องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติที่ดีในการทางาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อการทางานและความปลอดภัย
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวัดละเอียด การใช้เครื่ องมือวัดและตรวจสอบงานชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. เลือกใช้ บารุ งรักษา เครื่ องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หน้าที่ การใช้งาน และบารุ งรักษา เครื่ องมือวัด
ละเอี ยด แบบมี สเกลและแบบดิ จิตอล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับน้ า เครื่ องมื อวัดละเอี ยดแบบเลื่ อนได้มีส เกล
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่ องมือวัดละเอียดแบบถ่ายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริ ง
วัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่ องมื อวัดละเอี ยดแบบค่ าคงที่ เกจก้ามปู เกจทรงกระบอก เกจบล็อก เกจวัดเกลี ยว
บรรทัดตรวจสอบความเรี ยบ เกจวัดความเรี ยบผิว
3100-0006

งำนชิ้นส่ วนเครื่ องกลทั่วไป
1-3-2
(General Machine Elements)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. สามารถวางแผนปฏิ บ ัติ ก ารถอดประกอบ ติ ด ตั้ง และปรั บ ตั้งชิ้ น ส่ วนยึ ด ประสาน ชิ้ น ส่ วนทั่วไป
และชิ้นส่ วนส่ งกาลังเครื่ องมือกล
3. มี เจตคติ ที่ดีในการปฏิ บ ัติงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มี กิจนิ สัยในการทางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. วางแผน เตรี ยมงาน ตรวจวิเคราะห์การถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นส่ วนยึดประสาน ชิ้นส่ วนทัว่ ไป
และชิ้นส่ วนส่ งกาลังเครื่ องมือกล
3. บารุ งรักษาชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามหลักการการใช้งาน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

21
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบในงาน
สวม การถอดประกอบ การติ ดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยทัว่ ไป การวางแผนปฏิบตั ิการ การถอดประกอบ
ชิ้นส่ วนยึดประสานและชิ้ นส่ วนทัว่ ไป สลัก สกรู โบลต์และนัต หมุดย้ า สปริ ง กลไก การถอดประกอบชิ้ นส่ วน
ส่ ง ก าลัง เพลา ลิ่ ม สไปลน์ รองลื่ น ตลับ ลู ก ปื น เฟื อง สายพานและพู ล เลย์ ลู ก เบี้ ยว คลัต ช์ คัป ปลิ ง เบรก
ความปลอดภัยเฉพาะงาน
3100-0007

งำนเชื่ อมและโลหะแผ่ น
1-3-2
(Welding and Sheet Metal)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น
2. สามารถเขี ยนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์ข้ ึ นรู ป ประกอบงานโลหะแผ่น เตรี ยมชิ้ นงาน
งานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวที
3. มี เจตคติ ที่ดีในการปฏิ บ ัติงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มี กิจนิ สัยในการทางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น
2. เขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ ขึ้นรู ป ประกอบงานโลหะแผ่นตามแบบ
3. เชื่อมไฟฟ้า และเชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวทีตามหลักการ
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการเชื่ อมแก๊สและเชื่ อมไฟฟ้ าเบื้ องต้น การแล่นประสาน การเชื่ อมแผ่น
เหล็กกล้าในตาแหน่งท่าเชื่ อมต่าง ๆ รอยต่อชน ตัวที และต่อหน้าแปลน งานโลหะแผ่นเบื้ องต้น การเขี ยนแผ่นคลี่
อย่างง่าย การขึ้นรู ป การประกอบชิ้นงานโลหะแผ่น
3100-0008

งำนคอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น
1-2-2
(Basic Computer)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ และกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป การใช้อินเทอร์เน็ตในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานอย่างเป็ นระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม จริ ยธรรม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิ วเตอร์ เบื้ องต้น ระบบปฏิ บตั ิ การโปรแกรม
สาเร็ จรู ปและอินเตอร์เน็ตในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

22
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ การใช้ค อมพิ ว เตอร์ เบื้ อ งต้น การใช้ร ะบบปฏิ บัติ ก าร การใช้ โ ปรแกรม
ประมวลผลคาเพื่อจัดทาเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคานวณ การใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงาน หรื อการใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชี พ การใช้อินเทอร์ เน็ตสื บค้นข้อมูล จริ ยธรรม และ ความรับผิดชอบ
ในการใช้คอมพิวเตอร์กบั งานอาชีพ
3100-0009

งำนเครื่ องมือกลเบื้องต้ น
1-3-2
(Basic Machine Tools)
จุดประสงค์ รำยวิชำ เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางาน การคานวณ ในงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
2. สามารถปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. มี เจตคติ และมี กิจนิ สัยที่ ดีในการทางาน ด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ยบ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรำยวิชำ
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางาน การคานวณ การบารุ งรักษา การปรับตั้ง การใช้งาน เครื่ องมื อ กล
พื้นฐานตามคู่มือ
2. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คำอธิบำยรำยวิชำ
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ การจาแนกชนิ ด ส่ วนประกอบ หลักการทางาน การบารุ งรักษาและหลักความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงานกับเครื่ องมือกลพื้นฐาน การคานวณค่า ความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการป้ อน องค์ประกอบที่จาเป็ น
ในการปฏิบตั ิงาน งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ ตามแบบสัง่ งาน และหลักความปลอดภัย
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
3001-1001
3001-2001
3001-2002
3001-2003
3001-2004
3001-2005
3001-2006

การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม

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

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101
3100-0102
3100-0103
3100-0104
3100-0105
3100-0106
3100-0107
3100-0108
3100-0109
3100-0110
3100-0111
3100-0112
3100-0113
3100-0114
3100-0115
3100-0116
3100-0117
3100-0118
3100-0119
3100-0120

กลศาสตร์วิศวกรรม
กลศาสตร์ของไหล
กลศาสตร์เครื่ องจักรกล
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ความแข็งแรงของวัสดุ
ชิ้นส่ วนเครื่ องกล
การส่ งถ่ายกาลัง
การส่ งถ่ายความร้อน
เทอร์โมไดนามิกส์
วัสดุอุตสาหกรรม
โลหะวิทยา
การทดสอบวัสดุ
กรรมวิธีการผลิต
การขนถ่ายวัสดุ
มาตรวิทยาวิศวกรรม
การออกแบบเครื่ องจักรกล
การควบคุมคุณภาพ
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
การบริ หารงานอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

การศึกษางาน
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ธุรกิจอุตสาหกรรม
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การจัดการความปลอดภัย
การออกแบบเบื้องต้น
ระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้น
การจัดการระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้น

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

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

เคมีสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น
กลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น
เทคนิคการควบคุมและบาบัดน้ าเสี ย
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือน
เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสี ย
เทคโนโลยีสะอาดสาหรับช่างเทคนิค

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

3100-0301
3100-0302

ทฤษฎีโครงสร้าง
การสารวจเพื่อการก่อสร้าง

3-0-3
2-2-3

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

เคมีทวั่ ไป
เคมีอินทรี ยท์ วั่ ไป
เคมีฟิสิ กส์ทวั่ ไป
เคมีวิเคราะห์ทวั่ ไป

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

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ การจัด การองค์ ก าร หลัก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลัก การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชี พ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ขององค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ มผลผลิ ต การจัด การ
ความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3. กาหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน การนากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับคอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ ายคอมพิ เวเตอร์ และสารสนเทศ
การสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคื น ส่ งผ่าน จัดดาเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ นาเสนอและสื่ อสารข้อมู ล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช้ค อมพิ วเตอร์ และอุป กรณ์ โทรคมนาคม และโปรแกรมส าเร็ จรู ป
ที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดาเนิ นการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชี พ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ค อมพิ วเตอร์ และอุป กรณ์ โ ทรคมนาคมในการสื บ ค้น และสื่ อ สารข้อมู ลสารสนเทศผ่ านระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดาเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นาเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บ ค้น ข้อ มู ล สารสนเทศ การจัด เก็ บ ค้น คื น ส่ งผ่ า นและจัด ด าเนิ น การข้อ มู ล สารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการนาเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3001-2002

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2-2-3
(Computer Programming)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอาชีพ
3. มี เจตคติ ที่ดี ในการปฏิ บัติงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มี กิจนิ สัยในการทางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. เขียนผังโครงสร้าง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอาชีพ
4. จัดทาเอกสารประกอบการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ พื้ นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสร้ าง ผังงาน การเขี ยน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยภาษาเชิ งโครงสร้างหรื อภาษาเชิ งวัตถุ (เช่ น ภาษา C++, JAVA หรื ออื่น ๆ Data Type,
Operators, Input/Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ File Handling)
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3001-2003

ระบบฐานข้ อมูลเบื้องต้ น
2-2-3
(Introduction to Database System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจพื้นฐานระบบฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปจัดการระบบฐานข้อมูล
3. มี เจตคติ ที่ดีในการปฏิ บ ัติงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มี กิจนิ สัยในการทางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานระบบฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล
2. ประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในงานอาชีพ
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปจัดการระบบฐานข้อมูล
5. จัดทาเอกสารและคู่มือการใช้งานและพัฒนาโปรแกรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ ระบบและแบบจาลองสารสนเทศ (Information Models and System) ระบบ
ฐานข้อมู ล (Database System) แบบจาลองข้อมู ล (Data Modeling) ฐานข้อมู ลเชิ งสัม พัน ธ์ (Relational Database
System) ภาษาสอบถามฐานข้อมูล (Database Query Language) การออกแบบฐานข้อมูล การทาให้เป็ นบรรทัดฐาน
(Normalization) การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ประบบฐานข้อมู ล การสื บค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่ อพัฒนางานอาชี พ
ด้วยคอมพิวเตอร์
3001-2004

คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
2-2-3
(Computer Graphics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟิ ก ซอฟต์แวร์กราฟิ ก และระบบสื่ อสารกราฟิ ก
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปกราฟิ ก
3. สามารถสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
4. มีเจตคติ ที่ดี ในการปฏิ บตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟิ ก ซอฟต์แวร์กราฟิ ก และระบบสื่ อสารกราฟิ ก
2. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปกราฟิ กในงานอาชีพ
3. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

28
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับ เทคนิ คพื้ นฐานของกราฟิ ก โครงสร้างซอฟต์แวร์ กราฟิ ก การใช้ตวั ประสาน
โปรแกรมประยุกต์กราฟิ ก (Graphic Application Programming Interface) แบบจาลองสี (Color Model), ระบบพิกดั
(Co-ordinate), การย่ อ -ขยาย (Scaling), การหมุ น (Rotation), Translation, Viewing Transformation, Clipping,
ระบบกราฟิ ก, Raster and Vector Graphic Systems, การสื่ อสารกราฟิ ก (Graphic Communications), แบบจาลอง
เชิ งเรขาคณิ ต (Geometric Modeling), เทคนิ คการให้แสงและเงา (Rendering), พื้นฐานการทาภาพเคลื่อนไหวด้วย
คอมพิ วเตอร์ (Computer Animation), การสร้างภาพนามธรรม (Visualization), ภาพเสมื อนจริ ง (Virtual Reality),
Computer Vision และการใช้โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป กราฟิ ก การสื บ ค้น ข้อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ พัฒ นางานอาชี พ
ด้วยคอมพิวเตอร์
3001-2005

การออกแบบโปรแกรมใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วย
2-2-3
(Computer Assistance in Designs)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานอาชีพ
3. มีเจตคติ ที่ดี ในการปฏิ บตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2. ติ ดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบและประยุกต์ใช้โปรแกรมช่ วยในการออกแบบและเขี ยนแบบภาพ 2 มิ ติ
และ 3 มิติในงานอาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับ โปรแกรมช่ วยในการออกแบบและเขี ยนแบบ การใช้ชุดคาสั่งในการสร้างภาพ
2 มิติ และ 3 มิติ การใช้คาสั่งในการแก้ไขปรับปรุ ง การแปลง (Transform) การจัดการภาพ การกาหนดขนาดและ
สัญลักษณ์ การจัดการไฟล์ การพิมพ์ (Print)
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3001-2006

คอมพิวเตอร์ เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม
2-2-3
(Computer for Architectural Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก ในการออกแบบสถาปั ตยกรรม และนาเสนอผลงาน
สถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ก ราฟิ ก ในการออกแบบสถาปั ต ยกรรม และน าเสนอผลงาน
สถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติ ที่ดี ในการปฏิ บตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก ในการออกแบบสถาปั ต ยกรรม
และการนาเสนอผลงาน
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ในการออกแบบสถาปัตยกรรม และการนาเสนอผลงาน
3. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับเจตคติ และกิ จนิ สั ยที่ ดี ในการท างานด้วยความประณี ตเรี ยบร้ อยเป็ นระเบี ย บ
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์และรับผิดชอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ หลัก การพื้ น ฐานของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก การใช้โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ กในการออกแบบสถาปั ต ยกรรม และน าเสนอผลงานการออกแบบสถาปั ตยกรรม
ด้วยคอมพิวเตอร์
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101

กลศาสตร์ วศิ วกรรม
3-0-3
(Engineering Mechanics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการคานวณแรงในโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล หาคุณสมบัติของรู ปทรงเรขาคณิ ตที่เกี่ยวกับ
สถิตศาสตร์ และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3. มี เจตคติ ที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุ ผลทางวิ ท ยาศาสตร์ ในการแก้ปัญ หา มี ความละเอี ย ด
รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคานวณแรง โมเมนต์บนระนาบ ปริ ภูมิโดยใช้เวกเตอร์ และเครื่ องคานวณช่วย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แรงในชิ้นส่ วนโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคานวณเกี่ยวกับแรงกระจาย และสถิตศาสตร์ของไหล
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการหาจุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยของรู ปทรงเรขาคณิ ต
5. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคานวณเกี่ยวกับแรงเสี ยดทานในเครื่ องจักรกล
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ วิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิ ตศาสตร์ และเวกเตอร์ ช่วย เกี่ ยวกับ
ระบบของแรง ชนิ ดของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสร้างและหลักการวิเคราะห์
เบื้ องต้น แรงกระจาย สถิตศาสตร์ ของไหล จุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่ อย และความเสี ยดทาน
การแก้ปัญหาโจทย์สถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3100-0102

กลศาสตร์ ของไหล
3-0-3
(Fluid Mechanics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ และหลักของพลังงานของไหล
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุผลของกลศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับของไหล มีความ
ตระหนักถึงประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสถิตศาสตร์และพลังงานของไหล
2. ประยุกต์ใช้หลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติของของไหล ความหนื ด การสมดุลของของไหลที่อยู่นิ่ง การหาแรงกระทากับ
วัต ถุที่จม แรงพยุง และแรงลอยตัว สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการการไหลต่ อเนื่ อง สมการการไหล
สม่าเสมอ การไหลในท่อ การไหลในท่อโค้ง และการวัดอัตราการไหล
3100-0103

กลศาสตร์ เครื่ องจักรกล
3-0-3
(Machinery Mechanics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของกลไก การหาความเร็ วและความเร่ งของกลไกเครื่ องจักรกล
2. สามารถหาการเคลื่อนที่ ความเร็ วและความเร่ งของกลไกเครื่ องจักรกลโดยวิธีกราฟิ ก และการคานวณ
3. มี เจตคติ ที่ดี ในการสื บ ค้นความรู ้ เกี่ ยวกับการทางานของกลไกและใช้เหตุ ผลของกลศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่ องจักรกล มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความประณี ตรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของกลไก การหาความเร็ วและความเร่ งของกลไกเครื่ องจักรกล
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการหาการเคลื่อนที่ ความเร็ วและความเร่ งของกลไกเครื่ องจักรกลโดยวิธีกราฟิ ก
และการคานวณ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการทางานของกลไกเครื่ องจักรกล การคานวณเกี่ยวกับระบบส่ งกาลังเชิ งกล สายพาน
เชื อ ก สลิ ง โซ่ เฟื อง การเคลื่ อนที่ ข องจุ ด และเส้น การเคลื่ อนที่ ข องชิ้ น ส่ วนหรื อกลไกเครื่ องจักรกล การหา
ความเร็ วและความเร่ งในเครื่ องจักรกลโดยวิธีกราฟิ กและวิธีคานวณ
3100-0104

นิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์
2-2-3
(Pneumatics and Hydraulics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม
2. สามารถออกแบบ ติดตั้ง บารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ ทั้งแบบเชิงกลและแบบไฟฟ้า
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้เกี่ยวกับการทางานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ และมีกิจนิสัย
ในการทางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการทางานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม
2. ออกแบบ ติดตั้ง บารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบเชิงกลตามเงื่อนไขของงาน
3. ออกแบบ ติดตั้ง บารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบไฟฟ้าตามเงื่อนไขของงาน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การออกแบบและติ ดตั้งระบบนิ วแมติ กส์ หลักการทางานเบื้ องต้นของระบบ
นิ วแมติ กส์ อุปกรณ์ ในระบบนิ วแมติ กส์ ปั๊ มลม วาล์ว อุปกรณ์ ทางานรวมทั้งระบบสุ ญญากาศ การเขี ยนผังวงจร
นิ วแมติ กส์และการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิ ว แมติกส์แบบทางานต่อเนื่ อง อุปกรณ์ไฟฟ้ า
และโซลิ นอยด์วาล์ว การออกแบบและเขี ยนวงจรนิ วแมติ กส์ ควบคุ มการทางานด้วยรี เลย์ไฟฟ้ าและโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) การบารุ งรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบนิวแมติกส์
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การออกแบบและติ ดตั้งระบบไฮดรอลิกส์ หลักการทางานเบื้ องต้นของระบบ
ไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ ในระบบไฮครอลิ ก ส์ น้ ามันไฮดรอลิ กส์ ชุ ดต้นกาลัง วาล์ว และ อุปกรณ์ ทางาน การเขี ยน
ผังวงจรไฮดรอลิก ส์ การออกแบบและเขี ยนวงจรไฮดรอลิก ส์ควบคุมด้วยรี เลย์ไฟฟ้ า และโปรแกรมเมเบิ ลลอจิ ก
คอนโทรล (PLC) การบารุ งรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบไฮดรอลิกส์
3100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ
3-0-3
(Strength of Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครี ยด และสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพิ นิจชิ้ นส่ วน
โครงสร้างและเครื่ องจักรกล
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ ของแข็งในการแก้ปัญหา มีความตระหนักถึง
ความปลอดภัยและความคุม้ ค่าของวัสดุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของความเค้น ความเครี ยดและสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการคานวณความแข็งแรงของชิ้ นส่ วนเนื่ องจากอุณหภู มิ การต่อกันโดยใช้
แนวเชื่อมและหมุดย้า
3. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การค านวณความแข็ งแรงของภาชนะความดัน เพลารั บ แรงและทอร์ ก
คานรับแรงและโมเมนต์ดดั
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ แนวคิ ดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
และความเครี ยดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุก มอดูลสั ความยืดหยุ่น ความเค้นเนื่ องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ความเค้นในวัสดุซ่ ึ งต่ อกันโดยการเชื่ อมและโดยการใช้หมุดย้ า ความเค้นในภาชนะความดัน การบิ ดของเพลา
ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ความเค้นดัดและความเค้นเฉื อนในคาน การหาระยะแอ่นตัว
ของคานโดยวิธีโมเมนต์ร่วมกับพื้นที่ พื้นฐานการรวมความเค้น การประยุกต์ความรู ้ในงานอาชีพ
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3100-0106

ชิ้นส่ วนเครื่ องกล
3-0-3
(Machine Elements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจชนิด หน้าที่ มาตรฐาน และแหล่งสารสนเทศของชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. สามารถคานวณและเลือกใช้ชิ้นส่ วนเครื่ องกลในการออกแบบ การผลิต และการซ่อมบารุ ง
3. มี เจตคติ ที่ดีในการสื บ ค้นสารสนเทศของชิ้ นส่ วนเครื่ องกล มี ค วามตระหนักถึ งประสิ ทธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิ ผลของการใช้ชิ้นส่ วนเครื่ องกล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิด หน้าที่ และมาตรฐานของชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. คานวณและเลือกใช้ชิ้นส่ วนเครื่ องกลในการออกแบบ การผลิต และการซ่อมบารุ ง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิ ด หน้าที่ มาตรฐาน และแหล่งสารสนเทศของชิ้นส่ วนเครื่ องกล รวมทั้งการคานวณและ
เลื อ กใช้ในการออกแบบ การผลิ ต และการซ่ อมบารุ งทางเครื่ องกล ชิ้ น ส่ วนต่ อยึ ด ที่ ใช้ห ลักการของลิ่ ม สลัก
เพลาเรี ยว สไปลน์ ชิ้นส่ วนยึดประสานด้วยเกลียว ชิ้นส่ วนส่ งกาลัง เช่น สปริ ง เฟื อง คลัตซ์ สายพาน โซ่กาลัง เพลา
รองลื่น ตลับลูกปื นและการหล่อลื่น การคานวณงานสวมระบบไอเอสโอ
3100-0107

การส่ งถ่ ายกาลัง
3-0-3
(Power Transmission)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ ว และความเร่ งของชิ้นส่ วนส่ งกาลังเชิงกล
2. สามารถคานวณและทดสอบการทางานของระบบส่ งถ่ายกาลังเชิงกล
3. มี เจตคติ ที่ ดี ในการสื บ ค้น ความรู ้ เกี่ ย วกับ กลไกการท างานของระบบส่ งถ่ า ยกาลัง และมี กิ จนิ สั ย
ในการทางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ ว และความเร่ งของชิ้นส่ วนส่ งกาลังเชิงกล
2. คานวณและทดสอบการทางานของระบบส่ งถ่ายกาลังเชิงกลตามหลักการการส่ งถ่ายกาลัง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการทดสอบรวมทั้งการคานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความเร็ ว และความเร่ งของระบบ
ส่ งถ่ายกาลังเชิ งกล ประกอบด้วย ขบวนเฟื อง เฟื องและโซ่ สายพาน ลูกเบี้ ยว คัปปลิง และระบบส่ งถ่ายกาลัง
เชิงกลในงานอาชีพ
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3100-0108

การส่ งถ่ ายความร้ อน
2-0-2
(Heat Transfer)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการถ่ายเทความร้อนโดยการนา การพา และการแผ่รังสี
2. สามารถคานวณและทดสอบการถ่ายเทความร้อนของวัสดุและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของความร้อน ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน
มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถ่ายเทความร้อนโดยการนา การพา และการแผ่รังสี
2. คานวณและทดสอบการถ่ายเทความร้อนของวัสดุและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการคานวณการส่ งถ่ายความร้อนโดยการนาความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสี
ความร้อน การนาความร้อนเมื่อสภาวะต่างๆ คงที่ แบบหนึ่ งมิติ สองมิติ และสามมิติ การพาความร้อนแบบอิสระ
การพาความร้อนแบบบังคับ การแผ่รังสี ความร้อน การดูดกลืน และการแผ่กระจายความร้อนของวัตถุดา อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน
3100-0109

เทอร์ โมไดนามิกส์
3-0-3
(Thermodynamics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกระบวนการ
2. สามารถวิเคราะห์กระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ และตระหนักถึงประสิ ทธิ ภาพของการใช้พลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกระบวนการ
2. วิเคราะห์กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ และวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ หลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติของสารบริ สุทธิ์ สถานะแก๊สอุดมคติ
กฎของอุ ณ หพลศาสตร์ สเกลอุ ณ หภู มิ พลังงาน ระบบควบคุ ม เอนทัล ปี (Enthalpy) เอนโทรปี (Entropy)
กระบวนการวัฏจักรและวัฏจักรทวน วัฏจักรกาลังเบื้องต้น วัฏจักรเครื่ องอัดอากาศ
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3100-0110

วัสดุอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการแบ่งกลุ่ม สมบัติ และการใช้งานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุ และเลือกใช้วสั ดุได้เหมาะสมกับประเภทของงาน
3. มี เจตคติ ที่ ดี ในการสื บ ค้น ความรู ้ เกี่ ยวกับ วัส ดุ ศ าสตร์ ตระหนักถึ งประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามประหยัด
มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอ่านและเขียนรหัสวัสดุตามมาตรฐาน ISO, JIS, DIN, BS, AISI, และ มอก.
2. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใช้วสั ดุได้เหมาะสมกับประเภทของงาน
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการปรับปรุ งสมบัติ การใช้งานของโลหะและอโลหะ รวมทั้งการป้องกัน
การกัดกร่ อนของโลหะ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ หลักการการแบ่ งกลุ่ม สมบัติ และการใช้งานของวัสดุ อุตสาหกรรม สมบัติทางกายภาพ
ทางกล และทางเคมีของโลหะ การปรับปรุ งสมบัติและการใช้งานของโลหะ การกัดกร่ อนในโลหะและการป้องกัน
สมบัติของอโลหะซึ่ งใช้ในงานอุตสาหกรรม วัสดุสงั เคราะห์ ระบบและสัญลักษณ์ของวัสดุตามมาตรฐานสากล
3100-0111

โลหะวิทยา
2-2-3
(Metallurgy)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจสมบัติทางโครงสร้างมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. เข้าใจหลักการวางแผนกระบวนการงานหล่อและชุบแข็ง การปรับปรุ งโครงสร้างของโลหะ
3. ปฏิบตั ิงานทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสร้าง
4. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุผลทางโลหะวิทยาในการแก้ปัญหา มีกิจนิ สยั ในการทางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดเตรี ยมชิ้นงานทดสอบความแข็ง
3. ทดสอบความแข็ง และการตรวจสอบโครงสร้าง
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับ สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
และความเครี ยด อะตอมของอนุภาค โครงสร้างโมเลกุล โครงสร้างอสัณฐาน โครงสร้างผลึก ระบบโครงสร้างผลึก
ดัชนีมิลเลอร์ ทิศทางและระนาบในผลึก ข้อบกพร่ องในผลึก การเปลี่ยนรู ปของโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม่
การเติ บ โต (Grain growth) โลหะผสม กระบวนการแข็งตัวของโลหะ โครงสร้ างจากการแข็งตัวของงานหล่ อ
เฟสและแผนภาพสมดุล ของหนึ่งธาตุ สองธาตุ และสามธาตุ การปรับปรุ งพัฒนา และควบคุมโครงสร้างของโลหะ
ชนิดต่างๆ เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะผสม
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมชิ้นงานและทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและจุลภาค
3100-0112

การทดสอบวัสดุ
1-2-2
(Testing Materials)
วิชาบังคับก่อน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทาลายและแบบไม่ทาลาย
2. สามารถปฏิ บ ัติการและสรุ ปผลการทดสอบสมบัติของวัสดุ เกี่ ยวกับ ความเค้น การบิ ด การดัด การรั บแรง
กระแทก และการทดสอบแบบไม่ทาลาย
3. มีเจตคติ ที่ดีในการสื บค้นความรู ้และใช้เหตุ ผลทางวัสดุ ศาสตร์ มี กิจนิ สัยในการทางานด้วยความรอบคอบ
ปลอดภัย มีจริ ยธรรมในการบันทึกและรายงานผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทดสอบวัสดุแบบทาลายและแบบไม่ทาลาย
2. ทดสอบสมบัติของวัสดุแบบทาลายและแบบไม่ทาลาย
3. ทดสอบความแข็งด้วยเครื่ องทดสอบมาตรฐาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การทดสอบสมบัติและพฤติ กรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง การอัด การดัด
การเฉื อน การบิด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทาลาย และการทดสอบแบบไม่ทาลาย
3100-0113

กรรมวิธีการผลิต
2-0-2
(Manufacturing Process)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการการผลิตและการแปรรู ปวัสดุ
2. สามารถเลือกใช้กรรมวิธีการผลิตและปรับปรุ งลักษณะชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
3. มี เจตคติ ที่ดีในการสื บค้นความรู ้ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีการผลิ ต มี กิจนิ สัยในการท างานด้วยความรอบคอบ
และปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการผลิตและการแปรรู ปวัสดุ
2. วิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต และปรับปรุ งลักษณะชิ้นงานตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตและแปรรู ปวัสดุ เช่น กระบวนการหล่อ, Mechanical Working, Electrical
Machining, Chemical Machining, และ Metal Cutting โดยเน้นถึ งหลักการทางานของเครื่ องจักร ที่ ใช้ในการผลิ ต
แยกตามกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแต่ละกรรมวิธี
3100-0114

การขนถ่ ายวัสดุ
1-2-2
(Material Handling Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการระบบขนถ่ายวัสดุ
2. สามารถวางผัง ออกแบบ และเลือกใช้ระบบขนถ่ายในกระบวนการผลิตของแต่ละสาขาอาชีพ
3. มี เจตคติ ที่ ดี ใ นการสื บ ค้น ความรู ้ และจัด ระบบงานใช้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี กิ จ นิ สั ย ในการท างาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการระบบขนถ่ายวัสดุ
2. วางผัง ออกแบบ และเลือกใช้ระบบขนถ่ายในกระบวนการผลิตของแต่ละอาชีพตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ การวางผัง การออกแบบและเลือกใช้ระบบขนถ่ายวัสดุโดยพิจารณาความสาคัญ
ความหมาย องค์ประกอบ ประโยชน์และกฎเกณฑ์ การนากฎเกณฑ์ไปใช้กบั ระบบ การขนถ่ายวัสดุ ระบบการ
ขนถ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง ระบบสายพาน สกรู ขนถ่าย ระบบขนถ่ายด้วยน้ าหนักตัวเอง ระบบขนถ่ายด้วยแรงเขย่า
ระบบขนถ่ายด้วยนิวแมติกส์ ระบบขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้รางอุปกรณ์ช่วยขนส่ ง โกดัง และสโตร์
3100-0115

มาตรวิทยาวิศวกรรม
1-2-2
(Engineering Metrology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการวัดและการสอบเทียบ
2. สามารถวัดและตรวจสอบปริ มาณด้วยเครื่ องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟ้า เคมี แสง เสี ยง และสัน่ สะเทือน
3. สามารถบารุ งรักษาเครื่ องมือวัดและอุปกรณ์
4. มีเจตคติและกิจนิ สยั ที่ดีในการทางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีจริ ยธรรมในการสรุ ปและรายงานผล
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในการวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยา
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟ้า เคมี แสง เสี ยง และสัน่ สะเทือน
3. วัดและตรวจสอบปริ มาณด้วยเครื่ องมือวัด
4. สอบเทียบเครื่ องมือวัดในงานวิศวกรรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม บทบาท และความสาคัญ
ของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ ยวกับการชัง่ ตวง วัด ของประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14000
และ HACCP หลักการวัด มาตรฐาน ระบบของการวัด ปริ มาณ และหน่ วยนิ ยามศัพท์มาตรวิทยา วิธีการวัดค่ า
ความผิดพลาดในการวัด การใช้สถิติในการวัดและตรวจสอบ การหาค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) มาตรฐาน
ISO/IEC 17025 สาหรั บ ห้องปฏิ บัติ การ การรั กษาสภาพแวดล้อมของห้องปฏิ บัติการ การใช้ บารุ งรั กษา และ
สอบเที ยบเครื่ องมือวัดมิติ เชิ งกล อุณหภูมิ ไฟฟ้ า เคมี แสง เสี ยง และสั่นสะเทื อน ซึ่ งใช้ทวั่ ไปในงานวิศวกรรม
การบารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ
3100-0116

การออกแบบเครื่ องจักรกล
3-0-3
(Machine Design)
วิชาบังคับก่ อน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบเครื่ องจักรกล
2. สามารถคานวณและออกแบบเครื่ องจักรกล
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัยและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลและเลือกใช้วสั ดุ
2. คานวณและออกแบบชิ้นส่ วนซึ่ งมีความเค้นผสมและใช้ทฤษฎีความเสี ยหาย ชิ้นส่ วนภายใต้ภาระความล้า
3. คานวณและออกแบบเครื่ องจักรกล
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ หลักการออกแบบเครื่ องจักรกลโดยพิ จารณาสมบัติของวัสดุ ทฤษฎี ความเสี ยหาย และความล้า
การออกแบบชิ้ นส่ วนเครื่ องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดย้ าและสลักเกลียว ลิ่ม สลัก เพลา เพลาเรี ยว สปริ ง
และสกรู ส่งกาลัง การทาโครงงานออกแบบเครื่ องจักรกล
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3100-0117

การควบคุมคุณภาพ
3-0-3
(Quality Control)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิติและการเก็บข้อมูลจากการผลิต
2. สามารถประยุกต์ใช้และสร้างแผนภูมิควบคุม การสุ่ มตัวอย่างเพื่อการยอมรับสิ นค้า และระบบคุณภาพ
อนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักสถิติและการเก็บข้อมูลจากการผลิต
2. ประยุกต์ใช้และสร้างแผนภูมิควบคุม การสุ่ มตัวอย่างเพื่อการยอมรับสิ นค้า และระบบคุณภาพอนุกรม
มาตรฐานสากล
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการควบคุมคุณภาพ การวิวฒั นาการของการควบคุมคุณภาพ สถิติเบื้องต้นที่ เกี่ ยวข้อง
กับการควบคุ มคุ ณ ภาพ ข้อมูลจากงานผลิต การควบคุ มกระบวนการด้วยแผนภู มิควบคุ ม การวางแผนการสุ่ ม
ตัวอย่าง (Sampling) เพื่อการยอมรับ ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 การวางแผน และนโยบาย
ในการบริ หารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ การพัฒนา และแนวคิดของการควบคุมคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร (TQC)
3100-0118

ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
1-2-2
(Safety and Pollution Control)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจัดสภาพแวดล้อม และการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถกาหนดเทคนิ ค วิธีก ารควบคุ มและกาจัด มลพิ ษ ในงานอุ ต สาหกรรม ตามพระราชบัญ ญัติ
สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดสภาพแวดล้อมและการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. วางแผนการดาเนิ นการป้ องกันอันตราย ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในงานอาชี พ และอนามัยสิ่ งแวดล้อม
ในโรงงานอุตสาหกรรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การจัดการสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุ และมาตรการ
ป้องกันโรคจากการประกอบอาชี พ สาเหตุและมาตรการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ อันตรายและการป้องกัน
สภาพแวดล้อมในงานอาชี พ นโยบายความปลอดภัย เทคนิ คการจัดการความปลอดภัย การฝึ กอบรมคนงานใหม่
เครื่ อ งป้ อ งกัน อัน ตราย การเคลื่ อ นย้า ยวัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ การเตรี ย มการระวังล่ วงหน้า เกี่ ย วกับ อัค คี ภ ัย
การจัดอนามัยสิ่ งแวดล้อมในโรงงาน สุ ขาภิบาล สุ ขอนามัย การตรวจร่ างกาย การปฐมพยาบาล หลักการทัว่ ไป
ในการช่ วยเหลื อ ผูป้ ระสบเหตุ พระราชบัญญัติโรงงานที่ เกี่ ยวกับความปลอดภัย พระราชบัญญัติสิ่ งแวดล้อ ม
ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิควิธีในการควบคุมและกาจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
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3100-0119

การบริหารงานอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นการบริ หารงานอุตสาหกรรม
2. เข้าใจการวางผังโรงงานและกระบวนการผลิต การบริ หารความปลอดภัย บุคลากร การควบคุมคุณภาพ
การประเมินราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นการบริ หารงานอุตสาหกรรม
2. วางผังโรงงานและกระบวนการผลิ ต การบริ ห ารความปลอดภัย บุ ค ลากร การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การประเมินราคาตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้ องต้นการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริ หารอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การลงทุน
การคาดคะเน การเงิ น การจัด ซื้ อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้ องต้นในการเลื อกทาเลที่ ต้ งั การวางผัง
โรงงาน กระบวนการผลิ ต เครื่ องจัก รและอุ ป กรณ์ ช่ ว ยงาน อุ ป กรณ์ ข นย้า ยวัส ดุ การจัด เก็ บ วัส ดุ และ
การบารุ งรักษา หลักการเบื้ องต้นในการบริ หารงาน ความปลอดภัย การบริ หารงานบุคลากร การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน
3100-0120

เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Economics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ที่สมั พันธ์ต่อการลงทุนและการดาเนินการทางอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการจัดทาโครงการลงทุนอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติ ที่ดีและมี ความตระหนักถึงความประหยัด ความคุม้ ค่ า ประสิ ทธิ ผลของการใช้เศรษฐทรัพย์
และทรัพยากร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการดาเนินการทางอุตสาหกรรม
2. วิเคราะห์ ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จอุ ต สาหกรรมและการจัด ท าโครงการลงทุ น อุ ต สาหกรรมตามหลัก
เศรษฐศาสตร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีต่ออุตสาหกรรม การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม มาตรการส่ งเสริ มการลงทุน แหล่งเงินทุน ความต้องการและเศรษฐทรัพย์
การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ ดอกเบี้ย ระบบเศรษฐกิจ การคิดต้นทุนการผลิต กฎหมายแรงงาน การวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม
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3100-0121

การศึกษางาน
2-0-2
(Work Study)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานในการครองชีพ
2. สามารถศึกษางานและปรับปรุ งกระบวนการทางานให้ได้มาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต
2. ศึกษางานและปรับปรุ งกระบวนการเพิ่มผลผลิตตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ หลักการการศึ กษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานในการทางาน การลดส่ วนของงาน
และเวลาที่ไร้ประสิ ทธิ ภาพ การศึกษาการทางาน สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการทางาน การเคลื่อนไหว
และแผนภู มิความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องจักร เครื่ องมือกับผูป้ ฏิ บตั ิ งาน วิธีการเคลื่อนที่ ของคนงาน ณ บริ เวณที่
ปฏิ บัติ งาน การวัด ผลงาน การศึ กษางาน เวลามาตรฐานของการทางานบนเครื่ องจักร การใช้เวลามาตรฐาน
เพื่อปรับปรุ งกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3100-0122

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Psychology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรม
2. อธิ บายเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรม
2. ใช้หลักจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรมตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พั น ธุ ก รรมและสิ่ งแวดล้อ ม ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล บุ ค ลิ ก ภาพ สุ ข ภาพจิ ต
สภาพแวดล้อมในการทางาน อุบตั ิเ หตุและความปลอดภัย ทัศนคติ และความพอใจในงาน ความคับข้องใจ สภาพ
ของการทางาน ค่าจ้าง และการวัดผลงาน
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3100-0123

ธุรกิจอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Business)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
2. อธิ บายเกี่ยวกับหลักการธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการธุรกิจอุตสาหกรรมและวิธีดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
2. ใช้หลักการธุรกิจอุตสาหกรรมและวิธีดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ หลักการธุ รกิ จเพื่ อการอุตสาหกรรม ชนิ ดของอุตสาหกรรม การเริ่ มกิ จการอุตสาหกรรม
การลงทุน แหล่งเงินทุนและการตลาด กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ระบบภาษีอุตสาหกรรม
3100-0124

การวางแผนและควบคุมการผลิต
2-0-2
(Manufacturing Control and Planning)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. วางแผนและควบคุมการผลิตตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใช้หลักการกาหนดปริ มาณการผลิต การวางแผน
ระบบผลิตสิ นค้า การตัดสิ นใจ การพยากรณ์ การวางแผนกาลังการผลิต การวางแผน การผลิตรวม การใช้ทรัพยากร
ซึ่ งเป็ นปั จจัยการผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การวางผังโรงงาน การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนและ
ควบคุมการผลิตโดยใช้ เพิร์ท /ซี พีเอ็ม (PERT/CPM) การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมต้นทุ นการผลิต
และการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
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3100-0125

การจัดการความปลอดภัย
1-2-2
(Safety Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. สามารถจัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ ในโรงงานหรื อสถานประกอบการได้มาตรฐาน
พัฒนาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. จัดการความปลอดภัยในงานอาชี พ ในโรงงานหรื อสถานประกอบการได้มาตรฐาน พัฒนาความปลอดภัย
โดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การจัดการความปลอดภัยในการทางานอาชีพ ในโรงงานหรื อสถานประกอบการ
ตามหลักสุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรม มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทางานเกี่ ยวกับเครื่ องจักร ไฟฟ้ า
ภาวะแวดล้อ ม สารเคมี และสิ่ งที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตราย บทบาทหน้าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของเจ้า หน้า ที่
ความปลอดภัย นักการยศาสตร์ (Ergonomics) และผูเ้ กี่ยวข้อง หลักการพัฒนาสภาพการทางานในสถานที่ทางาน
ที่อาจประสบอันตราย การสารวจเพื่อค้นหาอันตรายโดยอาจใช้เครื่ องมือวัดแสงสว่าง วัดระดับเสี ยง การประเมิน
อันตรายจากการส ารวจที่ พบหรื ออาจเกิ ดขึ้ น การดาเนิ นการควบคุ มป้ องกันและปรับปรุ งด้วยหลักการยศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภัยและเทคนิ คไว้ส์ กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน การจัดทาแผนงาน
และโครงการความปลอดภัย ในการท างาน การปรั บ ปรุ งสภาพการทางานด้วยหลักการยศาสตร์ การส ารวจ
การประเมินอันตราย การปรับปรุ งสภาพการทางานโดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3100-0126

การออกแบบเบื้องต้ น
1-3-2
(Principle of Fundamental Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบเบื้องต้น
2. สามารถกาหนดขนาดมาตรฐานสัดส่ วนเครื่ องเรื อนที่มีความสัมพันธ์กบั สัดส่ วนมนุษย์ โดยการนาไปใช้
ประกอบการออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบเบื้องต้น
2. กาหนดขนาดมาตรฐานสัด ส่ วนเครื่ องเรื อนที่ มีค วามสัมพันธ์ กบั สัดส่ วนมนุ ษ ย์ โดยการนาไปใช้
ประกอบการออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ หลักการออกแบบเบื้ องต้น ขนาดสัด ส่ ว นเครื่ องเรื อ นที่ มีค วามสั มพัน ธ์กับ
มาตรฐานสัดส่ วนมนุษย์ จิตวิทยาสี การนาไปใช้เป็ นพื้นฐานประกอบการออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3100-0127

ระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้ น
3-0-3
(Introduction to Rail Transit System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจระบบการขนส่ งทางราง
2. เข้าใจมาตรฐานและองค์ประกอบการขนส่ งทางราง
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบการขนส่ งทางราง
2. เขียนผังองค์ประกอบการขนส่ งทางรางตามมาตรฐานการขนส่ งทางราง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการขนส่ งทางราง การพัฒนาการขนส่ งทางราง องค์ประกอบของระบบขนส่ งทางราง
มาตรฐานของระบบราง องค์ประกอบสถานี ระบบราง ประเภทของรถไฟ เทคโนโลยีการขับเคลื่ อนและตัวรถ
ระบบไฟฟ้ าและการส่ งจ่าย การควบคุม การสื่ อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้อง อาณัติสัญญาณระบบป้ องกันและ
ความปลอดภัย
3100-0128

การจัดการระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้ น
3-0-3
(Introduction to Rail Transit System Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจระบบการขนส่ งทางราง
2. เข้าใจการจัดการระบบการขนส่ งทางรางเบื้องต้น
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบการขนส่ งทางราง
2. เขียนองค์ประกอบการจัดการระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้น
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้น การขนส่ งสิ นค้าและการขนส่ งมวลชน การจัดการ
สถานี การจัดการเส้นทางและการเดินรถ การพัฒนาทรัพยากร การวางแผนและการบริ หารองค์กร การตรวจสอบ
และการวางแผนการบารุ งรักษาในระบบราง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชี วิตของ
ประชากร

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

45
3100-0201

เคมีสิ่งแวดล้ อมเบื้องต้ น
1-2-2
(Fundamental of Environmental Chemistry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักเคมีวิเคราะห์ของน้ าและกระบวนการบาบัดน้ าเพื่อการบริ โภค
2. สามารถปฏิ บัติ เตรี ย มการ เก็ บ ตัวอย่า งและวิ เคราะห์ น้ า และด าเนิ น การบ าบัด น้ าเพื่ อ การบริ โ ภค
จากแหล่งน้ าธรรมชาติ
3. มี เจตคติ ที่ดีในการสื บค้นความรู ้ เกี่ ยวกับเคมี สิ่งแวดล้อม และใช้เหตุ ผลทางวิทยาศาสตร์ มี กิจนิ สัย
ในการทางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักเคมีวิเคราะห์ของน้ าและกระบวนการบาบัดน้ า
2. ปฏิ บตั ิ เตรี ยมการ เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ า และดาเนิ นการบาบัดน้ าเพื่อการบริ โภคจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ เคมีวิเคราะห์ของน้ า การเตรี ยมเครื่ องมือ สารเคมี และสารละลาย การเก็บตัวอย่างน้ า
การเก็บรั กษาและวิ เคราะห์ หลักการวิ เคราะห์ การวิเคราะห์ สารโดยวิธีการตกตะกอน การกรองและการท าให้แห้ ง
การวิ เคราะห์ โดยน้ าหนัก โดยปริ มาตรและโดยการเปรี ยบเที ยบสี การตรวจสอบค่ าพารามิ เตอร์ ทางกายภาพของน้ า
กระบวนการบาบัดน้ าทางกายภาพและทางเคมีเพื่อการบริ โภคจากแหล่งน้ าธรรมชาติ การเติมอากาศ การแยกอนุภาคของแข็ง
การจมตัวของตะกอน การสร้างตะกอนหรื อการจับก้อน การกรอง การแก้น้ ากระด้าง การฆ่าเชื้อโรค การขจัดของแข็งละลายน้ า
3100-0202

จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้ อมเบื้องต้ น
1-2-2
(Fundamental of Environmental Microbiology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจบทบาทของจุลินทรี ยแ์ ละการใช้ประโยชน์ในการบาบัดน้ าเสี ย
2. สามารถปฏิบตั ิการควบคุมและใช้ประโยชน์ของจุลินทรี ยใ์ นการบาบัดน้ าเสี ยทางชีวภาพ
3. มี เจตคติ ที่ ดี ในการสื บ ค้น ความรู ้ เกี่ ย วกับ จุ ล ชี ววิ ท ยาสิ่ งแวดล้อ มและใช้เหตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร์
มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับบทบาทของจุลินทรี ย ์ และการใช้ประโยชน์ในการบาบัดน้ าเสี ย
2. ปฏิบตั ิการควบคุมและใช้ประโยชน์ของจุลินทรี ยใ์ นการบาบัดน้ าเสี ยทางชีวภาพตามกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ พฤติกรรมของจุลินทรี ย ์ การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรี ย ์
และอาหารเลี้ ยงเชื้ อ การเจริ ญ เติ บโตของแบคที เรี ย การจัดจาแนกชนิ ดและกลุ่มของจุ ลินทรี ย ์ การควบคุ ม
จุลินทรี ย ์ ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชี วภาพ จุลิ นทรี ยท์ ี่ เกี่ ยวข้องกับดิน อาหาร อุตสาหกรรม และแหล่งน้ า
การตรวจวัดคุณภาพน้ าด้านสุ ขาภิบาล การบาบัดน้ าเสี ยทางชีวภาพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3100-0203

กลศาสตร์ ของไหลและอุณหพลศาสตร์ เบื้องต้ น
2-2-3
(Basic Fluid Mechanics and Thermodynamics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร์ การเคลื่อนที่ของของไหล หลักอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกระบวนการ
2. สามารถคานวณปริ มาณ อัต ราการไหลในท่ อน้ าทิ้ ง ขนาดท่ อ ปั๊ มส าหรั บระบบน้ าเสี ย วิเคราะห์
แก้ไขปัญหาทางอุณหพลศาสตร์เกี่ยวกับมลพิษจากการเผาไหม้
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร์ การเคลื่อนที่ของของไหล หลักอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกระบวนการ
2. คานวณปริ มาณ อัตราการไหลในท่อน้ าทิ้ง ขนาดท่อ ปั๊ มสาหรับระบบน้ าเสี ย วิเคราะห์ แก้ไขปั ญหา
ทางอุณหพลศาสตร์เกี่ยวกับมลพิษจากการเผาไหม้ตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ สถิตศาสตร์ของไหล สมบัติของของไหล ความดันและเฮด แรงสถิตบนผิวและ
การลอยตัว การเคลื่อนที่ ของของไหล ประเภทของการไหล สมการความต่ อเนื่ อง พลังงานการไหล แรงและ
โมเมนตัมในการไหล การไหลในท่ อและในรางเปิ ด หลักการอุณหพลศาสตร์ รู ปแบบของพลังงาน การสมดุ ล
พลังงาน สมบัติทางอุณหพลวัตและกระบวนการ วัฏจักรของแก๊ส เอนโทรปี กฎข้อที่ สองของอุณ หพลศาสตร์
วัฏจักรกาลังของแก๊สและวัฏจักรทวน การผสมของแก๊ส ปฏิ กิริยาเคมีและการเผาไหม้ และการแก้ปัญหามลพิษ
เนื่องจากการเผาไหม้
3100-0204

เทคนิคการควบคุมและบาบัดน้าเสี ย
2-2-3
(Wastewater Treatment and Control Techniques)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์น้ าทิ้งและกระบวนการบาบัดน้ าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม
2. สามารถปฏิบตั ิการวัดปริ มาณน้ าทิ้ง เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ า ควบคุมระบบและกระบวนการบาบัด
น้ าเสี ยจากอุตสาหกรรม ชุมชนและบารุ งรักษาระบบบาบัดน้ าเสี ย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์น้ าทิ้ง และกระบวนการบาบัดน้ าเสี ยจากอุตสาหกรรม และชุมชน
2. ปฏิบตั ิการวัดปริ มาณน้ าทิ้ง เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ า ควบคุมระบบและกระบวนการบาบัดน้ าเสี ย
จากอุตสาหกรรม ชุมชน และบารุ งรักษาระบบบาบัดน้ าเสี ย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การวัดปริ มาณน้ าการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ าทิ้งจากอุตสาหกรรมและชุมชน
การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของน้ าทิ้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของน้ าทิ้งตามข้อกาหนดของมาตรฐาน
เทคนิคการควบคุมระบบและกระบวนการบาบัดน้ าเสี ย ตั้งแต่ระบบขั้นต้นถึงระบบขั้นสุ ดท้าย การกาจัดสลัดจ์และ
น้ าซึ่ งผ่านการบาบัด การนากลับมาใช้ประโยชน์ การบารุ งรักษาระบบบาบัดน้ าเสี ย
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3100-0205

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
1-2-2
(Air Pollution Control Techniques)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. สามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนต์และอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. ตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนต์และอุตสาหกรรมตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ แหล่งกาเนิ ดและผลกระทบของมลพิษ แผนการ
เก็บ ตัวอย่างและตรวจวัด ข้อกาหนดของมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศ จุ ดตรวจวัดและสุ่ มตัวอย่าง เครื่ องมื อและ
อุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่ นหนัก อนุภาคแขวนลอย ก๊าซและฝนกรด การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานยนต์ เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ ตรวจวัดควันดาและอนุ ภาคจากท่อไอเสี ย การควบคุมมลพิษที่ แหล่งกาเนิ ดจากเครื่ องยนต์และน้ ามัน
เชื้อเพลิง การควบคุมไอเสี ยเครื่ องยนต์ดว้ ยแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ การเก็บตัวอย่างและตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
จากโรงงานอุ ต สาหกรรมด้ว ยอุ ป กรณ์ ต รวจสอบอนุ ภ าค และก๊ า ซจากปล่ อ งโรงงาน การควบคุ ม มลพิ ษ
ที่แหล่งกาเนิ ดอนุ ภาคมลพิษโดยใช้ไซโคลน เครื่ องเก็บแบบเปี ยก และการตกตะกอนด้วยไฟฟ้ าสถิต การควบคุม
ก๊าซมลพิษโดยใช้อุปกรณ์ดูดซึ มและอุปกรณ์ดูดซับ การเผากาจัดก๊าซหรื อสารมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
3100-0206

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสั่ นสะเทือน
1-2-2
(Noise and Vibration Control Techniques)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือน
2. สามารถตรวจวัด ควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือนจากแหล่งกาเนิด
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการแก้ปัญหามลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือน
2. ตรวจวัด ควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือนจากแหล่งกาเนิดตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ การควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสั่นสะเทือน แหล่งกาเนิ ด และผลกระทบ
ของมลพิษ เทคนิ คการตรวจวัดและการใช้เครื่ องมือวัดมลพิษทางเสี ยงและความสั่นสะเทื อน มาตรฐานคุณภาพ
เสี ยงและความสั่นสะเทื อน เทคนิ คการควบคุมมลพิ ษทางเสี ยงและความสั่นสะเทื อนจากยานยนต์ อุตสาหกรรม
และการก่อสร้าง
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3100-0207

เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสี ย
1-3-2
(Hazardous Waste Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ การจัดการแก้ปัญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสี ย
2. สามารถจัดการกากของเสี ย สารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใช้ประโยชน์จากกากของเสี ย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การจัดการแก้ปัญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสี ย
2. จัดการกากของเสี ย สารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใช้ประโยชน์จากกากของเสี ยตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การจัดการสารอันตรายและกากของเสี ย ปั ญหามลพิ ษ ชนิ ดและแหล่งกาเนิ ด
ผลกระทบที่เกิดและแนวทางการแก้ไข ความเสี่ ยงจากสารอันตรายและเทคนิ คในการจัดการกากของเสี ยจากชุมชน
และอุตสาหกรรม ภาระงานของการจัดการ กฎระเบี ยบและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง การกาเนิ ดกากของเสี ย การขนถ่าย
การจัด ถังรองรั บและกรรมวิธี การถ่ ายโอนและการขนส่ งกากของเสี ย การกาจัด กากของเสี ยจนถึ งขั้น สุ ด ท้าย
เทคนิคการฟื้ นฟูวสั ดุกากและพลังงานจากกากของเสี ยเพื่อนากลับมาใช้ประโยชน์
3100-0208

เทคโนโลยีสะอาดสาหรับช่ างเทคนิค
1-2-2
(Clean Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ การ
2. สามารถจัดการเกี่ ยวกับทรั พยากรและพลังงานในองค์การโดยหลักเทคโนโลยีสะอาดได้มาตรฐาน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ การอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริ การ
2. จัด การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรและพลัง งานในองค์ ก ารโดยหลัก เทคโนโลยี ส ะอาดได้ ม าตรฐาน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีสะอาด บทบาทและความสาคัญในการจัดการทรัพยากรและ
การลดมลพิษ การนาทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การดาเนิ นงานเทคโนโลยีสะอาดในองค์การและกิจกรรมมาตรฐาน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม หลักการตรวจประเมิ นเทคโนโลยีสะอาดทั้งเบื้ องต้น และโดยละเอี ยด การศึ กษาความ
เป็ นไปได้ข องแต่ ละทางเลื อกของเทคโนโลยีส ะอาด เทคโนโลยีส ะอาดกับแหล่ งพลังงาน หลักการประหยัด
พลังงาน การดาเนิ นงานเทคโนโลยีสะอาดในการผลิ ตและการบริ การ เทคนิ ค การประเมิ นผล ด ารงรั กษา การ
ดาเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองค์การให้ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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3100-0301

ทฤษฎีโครงสร้ าง
3-0-3
(Theory of Structures)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการหาแรงในโครงสร้าง
2. สามารถคานวณแรงปฏิ กิริยา แรงเฉื อน โมเมนต์ดดั เส้นอิทธิ พล การโก่งตัวของคาน แรงในชิ้นส่ วน
ของโครงข้อหมุน และคานต่อเนื่อง
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดี สนใจใฝ่ รู ้ ทางานด้วยความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แรงภายในโครงสร้าง
2. คานวณแรงปฏิกิริยาและแรงภายในโครงสร้าง
3. เขียนเส้นอิทธิ พลในคานและโครงข้อหมุน
4. คานวณค่าการโก่งตัวของคาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นที่ เกี่ ยวกับโครงสร้าง แรงปฏิ กิริยา แรงเฉื อน และโมเมนต์ดดั แรงภายใน
ชิ้ นส่ วนของโครงข้อหมุน เส้นอิ ทธิ พ ลในคานและโครงข้อหมุน การโก่ งตัวของคานโดยวิธีพ้ื นที่ โมเมนต์และ
คานเสมือน การวิเคราะห์คานต่อเนื่องโดยวิธีสมการสามโมเมนต์
3100-0302

การสารวจเพื่อการก่ อสร้ าง
2-2-3
(Construction Surveying)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการสารวจในการก่อสร้าง
2. สามารถสารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร สะพาน ท่อ คลองส่ งน้ า
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสารวจในการก่อสร้างอาคาร สะพาน ท่อ คลองส่ งน้ า และอื่น ๆ
2. กาหนดตาแหน่งและระดับงานอาคาร
3. ตรวจสอบการทรุ ดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร
4. สารวจเพื่องานด้านวิศวกรรม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการงานสารวจเพื่ อการก่อสร้างอาคาร สะพาน ท่อ คลองส่ งน้ าและอื่น ๆ
การตรวจสอบการทรุ ดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร การสารวจเพื่องานด้านวิศวกรรม
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3100-0601

เคมีทั่วไป
2-2-3
(General Chemistry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์ทฤษฎี ปริ มาณสารสัมพันธ์ สสารและพลังงาน โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
2. สามารถทดสอบหาองค์ประกอบของสสาร หาน้ าหนักโมเลกุลโดยใช้สมบัติคอลลิเกตีฟ การไทเตรท
กรด เบส และการคานวณปริ มาณสารสัมพันธ์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานอย่างมีระบบ ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการปริ มาณสารสัมพันธ์ สสารและพลังงาน โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
2. ทดสอบหาองค์ประกอบของสสาร หาน้ าหนักโมเลกุลโดยใช้สมบัติคอลลิเกตีฟ การไทเตรท กรด เบส
และการคานวณปริ มาณสารสัมพันธ์ตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎี ปริ มาณสารสัมพันธ์ สสารและพลังงาน โครงสร้างอะตอม
พันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติ ของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส ปฏิ บัติการเกี่ ยวกับ การหา
องค์ป ระกอบของสารในสารผสมและสารละลาย สมบัติ ข องสารผสม การหาน้ า หนัก โมเลกุลโดยใช้ส มบัติ
คอลลิเกตีฟ (Colligative Properties) เทคนิคการไทเทรต การสะเทินระหว่างกรด เบส
3100-0602

เคมีอนิ ทรีย์ทั่วไป
2-2-3
(General Organic Chemistry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการเขียนโครงสร้าง เรี ยกชื่อ บอกชนิดของไอโซเมอร์ ของสารอินทรี ยไ์ ด้
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์กลไก ทานายปฏิกิริยาเคมีอินทรี ย ์ และบอกสมบัติ ของสารอินทรี ยท์ ี่สาคัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของปฏิกิริยา การสังเคราะห์และคุณสมบัติที่สาคัญของสารอินทรี ย ์
2. วิเคราะห์กลไก ทานายปฏิกิริยาเคมีอินทรี ย ์ และบอกสมบัติของสารอินทรี ยท์ ี่สาคัญตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ พันธะเคมี ไฮบริ ไดเซชัน่ การเขี ยนสู ตรโครงสร้าง การเรี ยกชื่ อสเตอริ โอเคมี
สมบัติ ทางกายภาพ ปฏิ กิริยาเคมี และการสังเคราะห์ ของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน และอนุ พ นั ธ์ การหาจุ ด
หลอมเหลว จุ ดเดื อด การตกผลึ กสาร การกลัน่ การสกัด สาร การแยกสารด้ว ยเทคนิ ค โครมาโตกราฟี ทดสอบ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และอนุพนั ธ์ที่สาคัญ
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3100-0603

เคมีฟิสิ กส์ ทั่วไป
2-2-3
(Chemistry and Physical)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์สมบัติในเชิ งทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และของเหลว หลักอุณหพลศาสตร์ ทางเคมี
จลนศาสตร์ทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟ้า
2. สามารถทดสอบสมบัติ ในเชิ งทฤษฎี จลน์โ มเลกุลของก๊ าซและของเหลว อุ ณ หพลศาสตร์ ท างเคมี
จลนศาสตร์เคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟ้า
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ในการทางานอย่างมีระบบแบบแผน ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีอุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์ทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย
แมคโคร โมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟ้า
2. ทดสอบสมบัติในเชิ งทฤษฎีจลน์ โมเลกุลของก๊าซและของเหลว อุณหพลศาสตร์ ทางเคมี จลนศาสตร์
เคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟ้าตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ สมบัติในเชิ งทฤษฎี จลน์ โมเลกุลของก๊าซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตร์
ทางเคมี จลนศาสตร์ ทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิ งไฟฟ้ า การทดสอบสมบัติ
ของสารตามทฤษฎี จลน์ โมเลกุ ล ของก๊ า ซและของเหลว หลัก อุ ณ หพลศาสตร์ ท างเคมี จลนศาสตร์ ท างเคมี
สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟ้า
3100-0604

เคมีวเิ คราะห์ ทั่วไป
2-2-3
(Analytical Chemistry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเลือกใช้ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์สมบัติของสาร
2. สามารถวิเคราะห์ทางเคมีท้ งั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณโดยน้ าหนักและโดยปริ มาตร
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานอย่างมีระบบแบบแผน ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการวิเคราะห์ทางเคมี ทั้งทางเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
2. วิเคราะห์ทางเคมี ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยน้ าหนักและโดยปริ มาตรตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์แบบเซมิไมโคร และการวิเคราะห์
เชิ งปริ มาณ การวิเคราะห์ โดยน้ าหนักและโดยปริ มาตร การไทเตรท สมดุ ลเคมี การวิเคราะห์ด ้วยเครื่ องมื อวิเคราะห์
ทางเคมี ช้ ันสู ง การวางแผนงาน การสุ่ มตัวอย่าง การเตรี ยมตัวอย่าง การเลื อกใช้วิธีการวิเคราะห์ การจัดการข้อมู ล
วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายใน
หมวดวิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3107-0001
3107-0002
3107-0003
3107-0004
3107-0005
3107-0006
3107-0007

ภาพร่ างและศิลปะ
วัสดุอุปกรณ์เครื่ องเรื อน
เขียนแบบเครื่ องเรื อนด้วยคอมพิวเตอร์
ออกแบบเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในเบื้องต้น
อ่านแบบ-ประมาณราคาเครื่ องเรื อนเบื้องต้น
งานไม้และเครื่ องจักรกลงานไม้เบื้องต้น
งานไม้เครื่ องเรื อน

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

กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ
3107-2001
3107-2002
3107-2003
3107-2004
3107-2005
3107-2006
3107-2007
3107-2008
3107-2009
3107-2010

ประวัติเครื่ องเรื อน
เขียนแบบเครื่ องเรื อน
เขียนแบบตกแต่งภายใน
ออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
อ่านแบบ-ประมาณราคาเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
งานผลิตเครื่ องเรื อน
เทคโนโลยีงานสี และตกแต่งผิว
ปฏิบตั ิงานตกแต่งภายใน
การวางแผนและควบคุมงานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน

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

กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก
สาขางานอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน
3107-2101
3107-2102
3107-2103
3107-2104
3107-2105
3107-2106
3107-2107
3107-2108
3107-2109
3107-2110

เทคโนโลยีของไม้
เทคโนโลยีเครื่ องจักรกลงานไม้
งานผลิตเครื่ องเรื อนไม้จริ ง
งานผลิตเครื่ องเรื อนไม้แผ่นเรี ยบ
งานผลิตเครื่ องเรื อนประเภทถอดประกอบ
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยจับชิ้นงาน
การติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องเรื อน
งานเคลือบผิวอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน
ประมาณราคางานผลิตเครื่ องเรื อน
โครงการงานผลิตเครื่ องเรื อน

2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3–2
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3107-2111
3107-2112
3107-2113
3107-2114
3107-2115
3107-2116
3107-2117
3107-2118

งานบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลงานไม้
งานบุนวมเครื่ องเรื อน
นิวเมติกส์
เทคโนโลยีซีเอ็นซี
การจัดการและบริ หารโรงงาน
เทคโนโลยีสีงานไม้
การเขียนแบบเครื่ องเรื อนระบบอุตสาหกรรม
การเขียนแบบเครื่ องเรื อนด้วยคอมพิวเตอร์

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

สาขางานออกแบบตกแต่ งภายใน
3107-2201
3107-2202
3107-2203
3107-2204
3107-2205
3107-2206
3107-2207
3107-2208

วัสดุ–อุปกรณ์งานตกแต่งภายใน
ออกแบบตกแต่งภายใน 1
ออกแบบตกแต่งภายใน 2
การเขียนแบบตกแต่งภายใน 1
การเขียนแบบตกแต่งภายใน 2
การเขียนแบบตกแต่งภายในด้วยคอมพิวเตอร์
การจัดแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการ
สี เพื่องานออกแบบ

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

เทคนิคงานตกแต่งภายใน
งานตกแต่งห้องครัว
งานติดตั้งเครื่ องเรื อนยึดถาวร
งานตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย
งานตกแต่งภายในอาคารสาธารณะ
งานติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ ตกแต่งภายใน
การประมาณราคางานตกแต่งภายใน
เทคโนโลยีสีงานโลหะ
งานสี ตกแต่งพิเศษ

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

สาขางานตกแต่ งภายใน
3107-2301
3107-2302
3107-2303
3107-2304
3107-2305
3107-2306
3107-2307
3107-2308
3107-2309
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สาขางานออกแบบและผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ด้วยวัสดุทดแทนไม้
3107-2401
3107-2402
3107-2403
3107-2404
3107-2405
3107-2406
3107-2407
3107-2408

วัสดุทดแทนไม้และอุปกรณ์
งานออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
งานผลิตเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
งานประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
งานบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการขนส่ ง
เครื่ องจักรและเทคโนโลยีการผลิตวัสดุทดแทนไม้
งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนไม้หลังแปรรู ป
งานตกแต่งสถานที่ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้

1-2-2
1-3-2
2-3-3
2-3-3
1-3-2
2-0-2
1-2-2
1-3-2
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3107-0001

ภาพร่ างและศิลปะ
1-3-2
(Sketching and Art Appreciation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการร่ างภาพ จัดองค์ประกอบ การสร้างงานศิลปะด้วยภาพและสี
2. มีความสามารถร่ างภาพส่ วนประกอบอาคาร ต้นไม้ อุปกรณ์ประกอบตกแต่งและเครื่ องเรื อน
3. มีกิจนิสยั ที่ดีมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการร่ างภาพ จัดองค์ประกอบ การสร้างงานศิลปะด้วยภาพและสี
2. เตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ในการทางานศิลปะและภาพร่ าง
3. เขียนภาพร่ าง ส่ วนประกอบอาคาร ต้นไม้ อุปกรณ์ประกอบตกแต่ง และเครื่ องเรื อน
4. ปฏิบตั ิงานภาพร่ าง และศิลปะที่ดีมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ หลักการในการร่ างภาพ การประมาณขนาดสัดส่ วนจากของจริ ง
ร่ างภาพส่ วนประกอบอาคาร ต้นไม้ อุปกรณ์ประกอบตกแต่งและเครื่ องเรื อน ความหมายของศิลปะ องค์ประกอบ
ศิลป์ และการจัดองค์ประกอบ นาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
3107-0002

วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องเรื อน
2-0-2
(Materials and Equiment Furniture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจวิธีการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์สาหรับผลิตเครื่ องเรื อน
2. มีความสามารถเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ตามชนิดขนาด ลักษณะสมบัติของวัสดุอุปกรณ์
3. มีกิจนิสยั การทางานต้องละเอียดและรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลือกใช้วสั ดุ-อุปกรณ์ สาหรับงานผลิตเครื่ องเรื อน
2. จัด เตรี ยมวัส ดุ -อุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้ ม าตรฐานในการผลิ ต เครื่ องเรื อนได้ ต รงตามลัก ษณะงานผลิ ต
เครื่ องเรื อน
3. เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ได้ตรงตามชนิด ขนาด ลักษณะ สมบัติของวัสดุอุปกรณ์
4. เลื อกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ สาหรับผลิ ตเครื่ องเรื อนได้อย่างละเอี ยด รอบคอบ ตรงตามมาตรฐานการผลิ ต
เครื่ องเรื อน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและปฏิ บตั ิการเลือกใช้การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์สาหรับผลิตเครื่ องเรื อนประเภท
ติดตาย ถอดประกอบและเครื่ องจักรชนิดต่าง ๆ
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3107-0003

เขียนแบบเครื่ องเรื อนด้ วยคอมพิวเตอร์
2-3-3
(Computer Aided Furniture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการและวิธีการเขียนแบบโครงสร้างงานเครื่ องเรื อน
2. สามารถใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เขี ยนแบบเครื่ องเรื อน เขี ยนภาพ 3 มิ ติ แสดงรายละเอี ยดโครงสร้ าง
สัญลักษณ์และส่ วนประกอบเครื่ องเรื อน
3. สามารถใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเขี ยนแบบเครื่ องเรื อน แสดงรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ สี และการ
ตกแต่งรายละเอียดของแบบ ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมสาหรับการนาเสนอ
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบ สร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลัก การและวิ ธี ก ารเขี ย นแบบโครงสร้ า ง งานเครื่ องเรื อนในลัก ษณะ
การเขียนแบบ 3 มิติ
2. ใช้คอมพิ วเตอร์ และใช้โปรแกรมส าเร็ จรู ปในงานในการเขี ยนแบบเครื่ องเรื อนได้ตามรายละเอี ย ด
โครงสร้างสัญลักษณ์และส่ วนประกอบเครื่ องเรื อนได้อย่างถูกต้อง
3. เขียนแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานเขียนแบบเครื่ องเรื อนตามมาตรฐานและข้อกาหนด
ได้อย่างถูกต้อง
4. ใช้ ค อมพิ วเตอร์ โป รแกรมส าเร็ จรู ป ในการป ฏิ บั ติ งาน เขี ยนแบบ เครื่ องเรื อน ด้ ว ยความ
ละเอียดรอบคอบ สร้างสรรค์ และตรงต่อเวลา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่ องเรื อนด้วยโปรแกรมสาเร็ จ รู ป ปฏิบตั ิการเขียนแบบ 3 มิติ
การเขี ยนแสดงรายละเอียด การเขี ยนโครงสร้าง และส่ วนประกอบเครื่ องเรื อน สามารถกาหนดสัญลักษณ์ ต่างๆ
วัสดุ อุปกรณ์ สี และการตกแต่งรายละเอียดของแบบงานเครื่ องเรื อนให้มีความสมบูรณ์พร้อมสาหรับการนาเสนอ
ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
3107-0004

ออกแบบเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายในเบื้องต้ น
2-3-3
(Basic Interior Drawing and Interior Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการออกแบบตกแต่งภายใน การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ เขี ยนแบบ การใช้สัญลักษณ์
ขนาดมาตรฐานเครื่ องเรื อน การจัดวาง ตาแหน่งเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2. มีความสามารถออกแบบเขียนแบบ แสดงผัง รู ปด้าน รู ปตัด รู ปขยาย ภาพ 3 มิติ รายการประกอบแบบ
เครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3. มีกิจนิ สัยในการทางานมีความรอบคอบ สร้างสรรค์ ตรงต่อเวลาด้วยความประณี ตตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ หลักการออกแบบตกแต่ งภายใน การใช้เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ เขี ยนแบบ การใช้
สัญลักษณ์ ขนาดมาตรฐานเครื่ องเรื อน การจัดวาง ตาแหน่งเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2. ออกแบบเขียนแบบ แสดงผัง รู ปด้าน รู ปตัด รู ปขยาย ภาพ 3 มิติ รายการประกอบแบบ เครื่ องเรื อนและ
ตกแต่งภายใน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิ บตั ิ งานด้วยความรอบคอบ สร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา
มีความประณี ตตระหนักถึงคุณภาพของงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการหลักการออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายใน การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เขียนแบบ
การใช้สัญลักษณ์ ขนาดมาตรฐานเครื่ องเรื อน การจัดวาง ต าแหน่ งเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายใน การแสดงผัง
รู ปด้าน รู ปตัด รู ปขยาย แสดงภาพ 3 มิติ รายการประกอบแบบ
3107-0005

อ่ านแบบ-ประมาณราคาเครื่ องเรื อนเบื้องต้ น
1-3-2
(Reading and Cost Estimation Furniture and Interior Decoration)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีอ่านแบบสัญลักษณ์เครื่ องเรื อน รู ปแปลน รู ปด้าน รู ปตัด รู ปขยาย ผังอาคาร และการประมาณ
ราคา ต้นทุนการผลิต เครื่ องเรื อน
2. สามารถอ่านแบบ แยกรายการวัสดุและอุปกรณ์ ประมาณราคา ค่าแรงงานคน เครื่ องจักรกลงานไม้
เครื่ องเรื อน
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการท างานด้ ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การการและวิ ธี อ่ า นแบบเพื่ อ การประมาณราคา ต้ น ทุ น การผลิ ต
เครื่ องเรื อน
2. อ่านแบบแยกรายการวัสดุและอุปกรณ์ ประมาณราคา ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
3. อ่านแบบและประมาณราคาเครื่ องเรื อนเบื้องต้นด้วยความละเอียด รอบคอบ มี ความซื่ อสัตย์ และความ
รับผิดชอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ หลัก การอ่ า นแบบสั ญ ลัก ษณ์ เครื่ องเรื อนและการประมาณราคา ต้ น ทุ น การผลิ ต
เครื่ องเรื อน ประกอบด้วยการอ่านแบบ และการแยกรายการวัสดุและอุปกรณ์ ประมาณราคาเครื่ องเรื อน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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3107-0006

งานไม้ และเครื่ องจักรกลงานไม้ เบื้องต้ น
2-3-3
(Basic woodwork and Machine Wood Working)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจวิธีการใช้เครื่ องมืองานไม้และเครื่ องจักรกลงานไม้เบื้องต้น
2. สามารถใช้เครื่ องมืองานไม้และเครื่ องจักรกลงานไม้ ทาเดือยไม้ เพลาะไม้ ทาประกอบโครงสร้างของ
เครื่ องเรื อนอย่างง่าย
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมืองานไม้และเครื่ องจักรกลงานไม้เบื้องต้น
2. ใช้เครื่ องมืองานไม้ เครื่ องจักรกลงานไม้ ทาเดือยไม้ เพลาะไม้ เพื่อ สร้างเครื่ องเรื อนอย่างง่ายได้ถูกต้อง
เหมาะสม
3. บารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องจักรกลงานไม้
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รอบคอบ และปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับการใช้เครื่ องมืองาน และเครื่ องจักรกลงานไม้เบื้องต้น ในการทาเดือยไม้ เพลาะ
ไม้ เพื่อทาเครื่ องเรื อนอย่างง่าย และการบารุ งรักษา เครื่ องมืองานไม้ และเครื่ องจักรกลงานไม้
3107-0007

งานไม้ เครื่ องเรื อน
2-3-3
(Woodworking Furniture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ วิธีทาเดือยชนิดต่างๆ ที่ใช้กบั งานไม้เครื่ องเรื อน
2. สามารถเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมืองานไม้ในการทาเดื อยไม้ชนิ ดต่ างๆ เพื่อสร้างชิ้ นส่ วนเครื่ อง
เรื อน
3. ปฏิบตั ิงานเครื่ องเรื อนอย่างง่าย
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการทาเดือยชนิดต่างๆ ที่ใช้กบั งานไม้เครื่ องเรื อน
2. ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมืองานไม้ทาเดือยไม้ชนิดต่างๆ สร้างชิ้นงานเครื่ องเรื อนอย่างง่าย
3. ปฏิบตั ิงานเครื่ องเรื อนตามแบบอย่างง่าย ด้วยความรอบคอบ และปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับงานไม้เครื่ องเรื อนและวิธีการทาเดือยชนิ ดต่างๆที่ใช้กบั งานไม้เครื่ องเรื อน เลือก
ใช่ วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมื องานไม้ ในการทาเดื อยไม้เพื่อสร้างชิ้ นส่ วนเครื่ องเรื อน สร้างประกอบงานเครื่ องเรื อน
อย่างง่าย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3107-2001

ประวัตเิ ครื่ องเรื อน
2-0-2
(Furniture History)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจาแนกชนิ ด เครื่ องเรื อน วิวฒั นาการของเครื่ องเรื อนยุคสมัยต่ าง ๆ ทั้งของตะวันตก
ตะวันออก และของประเทศไทย
2. สามารถจาแนกลักษณะของเครื่ องเรื อนยุคสมัยต่าง ๆ ทั้งของตะวันตก ตะวันออก เครื่ องมือสมัยใหม่
และของประเทศไทย
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความคิ ด สร้างสรรค์เป็ นระเบี ยบ
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจาแนกชนิดเครื่ องเรื อน วิวฒั นาการของเครื่ องเรื อนยุคสมัยต่างๆ ทั้งของ
ตะวันตก ตะวันออก และของประเทศไทย
2. จาแนกลักษณะของเครื่ องเรื อนยุคสมัยต่างๆ ทั้งของตะวันตก ตะวันออก เครื่ องเรื อนสมัยใหม่ และ
ประเทศไทย
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิ บัติงานด้วยความรอบคอบ มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์
เป็ นระเบียบ ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจ าแนกชนิ ด ขนาด สั ด ส่ วน ลวดลาย ส่ วนตกแต่ ง ประโยชน์ ใ ช้ ส อยของ
เครื่ องเรื อนตะวัน ตก ตั้ง แต่ ส มัย เรอเนซองส์ บารอค รอคโคโค นิ โ อคลาสลิ ค เครื่ องเรื อนตะวัน ออก
เครื่ องเรื อนสมัยใหม่และเครื่ องเรื อนไทยสมัยอดีต จนถึงปัจจุบนั
3107-2002

เขียนแบบเครื่ องเรื อน
1-3-2
(Furniture Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการเขี ยนแบบชิ้ นส่ วนเครื่ องเรื อน การเขี ยนแบบแสดง
ภาพตัดชนิ ดต่างๆ ภาพซ้อน ภาพแยกทั้งในแนวตั้ง แนวนอน และการเขียนแบบขยายแยกชิ้นส่ วนของ
เครื่ องเรื อนประเภทลอยตัว ประเภทติดตั้งถาวร และประเภทถอดประกอบ
2. สามารถเขี ยนแบบเครื่ องเรื อนชิ้ นส่ วนเครื่ องเรื อน การประกอบติ ดตั้ง อุปกรณ์ การตกแต่ งชิ้ นส่ วน
ต่ า งๆ เข้า ด้ว ยกัน เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ เครื่ อ งเรื อ นประเภทลอยตัว ประเภทติ ด ตั้งถาวร และประเภท
ถอดประกอบ
3. มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดี ในการท างานด้วยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ย บ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การใช้ เ ครื่ องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ในการเขี ย นแบบ แสดงภาพตั ด
ภาพซ้อน ภาพแยกส่ วน เขียนแบบขยาย แยกชิ้นส่ วนของเครื่ องเรื อน
2. จัดเตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบเครื่ องเรื อน
3. เขี ย นแบบเครื่ อ งเรื อน ชิ้ น ส่ ว นเครื่ องเรื อน เขี ย นภาพตัด ภาพซ้ อ น ภาพแยก เขี ย นแบบขยาย
แยกชิ้นส่ วนของเครื่ องเรื อน
4. ประยุ ก ต์ ใ ช้ห ลัก การและกระบวนการในการปฏิ บัติ ง านด้ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภัย
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฎิ บตั ิ เกี่ ยวกับมาตรฐานสัญลักษณ์ ต่าง ๆ มาตราส่ วนการกาหนดมิ ติ การเขี ยนแบบแสดงรู ป
ต่าง ๆ ในงานเขียนแบบเครื่ องเรื อน การอ่านแบบ เขียนแบบเครื่ องเรื อนประเภทเคลื่อนย้าย ประเภทติดตั้งถาวรและ
ประเภทถอดประกอบ การเขียนแบบเครื่ องเรื อน โครงสร้างต่าง ๆ ของเครื่ องเรื อนแบบขยายโดยใช้มาตราส่ วนย่อ
ขยายและการเขียนเท่าของจริ ง การเขียนรู ปไอโซเมตริ ก ออบบลิค และการเขียนรู ปไอโซเมตริ ก ชนิดถอดประกอบ
ชิ้นงาน ประเภทเคลื่อนย้ายและประเภทติดตั้งถาวร โดยการเขียนแบบแสดงรู ปและภาพติดชนิดต่างๆ การซ้อนภาพ
แยกภาพทั้งในแนวตั้ง แนวนอนและการเขียนแบบขยายแยกชิ้นงานการผลิตเครื่ องเรื อน
3107-2003

เขียนแบบตกแต่ งภายใน
1-3-2
(Interior Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบ การวางแผน และลาดับขั้นตอนการเขียนแบบตกแต่งภายใน
2. สามารถเขี ยนแบบตกแต่ งภายใน โดยใช้เทคนิ ค วิธีในการประกอบ การจัด วาง การติ ด ตั้ง การจัด
องค์ประกอบของเครื่ องเรื อนและสิ่ งของตกแต่งรวมทั้งงานระบบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ าประปาและ
งานสี ของงานตกแต่ งภายใน ประเภทยึดติ ดกับที่ เคลื่ อนที่ และถอดประกอบภายในห้องต่ าง ๆ ของ
อาคารที่พกั อาศัยอาคารสานักงานและอาคารสาธารณะ
3. มีกิจนิ สัยที่ ดี ในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความประณี ตเรี ยบร้อย ปลอดภัยมีความคิ ด
สร้างสรรค์ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบ การวางแผน และลาดับขั้นตอนการเขียนแบบตกแต่งภายใน
2. จัดเตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการทางานเขียนแบบตกแต่งภายใน
3. เขี ยนแบบตกแต่ งภายในโดยใช้เทคนิ ค การจัดวาง การติ ดตั้ง การจัด องค์ประกอบของเครื่ องเรื อ น
ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ของงานตกแต่งภายในของห้องต่างๆ ของอาคารพักอาศัย อาคาร
สานักงาน และอาคารสาธารณะ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิ บตั ิ งานเขี ยนแบบตกแต่งภายใน ด้วยความละเอียด
รอบคอบ มี ค วามประณี ต เรี ย บร้ อ ย ปลอดภัย เป็ นระเบี ย บ สะอาด ตรงต่ อ เวลา มี ค วามซื่ อ สั ต ย์
รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกั บ หลัก การและวิ ธี ก ารเขี ย นแบบตกแต่ ง ภายใน การจัด วางเครื่ องเรื อน
การวางแผนและลาดับขั้นตอน การจัดตกแต่ งภายในห้องของเครื่ องเรื อนประเภทยึดติ ดกับที่ เคลื่ อนที่ และถอด
ประกอบภายในห้องต่างๆ ของอาคารที่พกั อาศัย อาคารสานักงานและอาคารสาธารณะ โดยการเขียนแบบแสดงผิว
พื้น ผิวพื้นรู ปด้านรู ปตัด รู ปขยายรายละเอียด รู ปทัศนียภาพและการทาหุ่นจาลอง
3107-2004

ออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายใน
1-3-2
(Furniture and Interior Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายใน สามารถกาหนดประเภทของเครื่ องเรื อนและ
กาหนดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารบ้านพักอาศัยและอาคารสานักงาน
2. สามารถออกแบบเครื่ องเรื อนให้สัมพันธ์กบั วัสดุ อุปกรณ์ งานเครื่ องเรื อน และจัดวางเครื่ องเรื อนให้
สัมพันธ์กบั การตกแต่งภายในอาคารพักอาศัยและอาคารสานักงาน
3. สามารถออกแบบและสร้างหุ่ นจาลองของเครื่ องเรื อนในงานตกแต่งภายใน เพื่ อการนาเสนอผลงาน
การออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
4. มีเจตคติที่ดีในการสื บเสาะหาความรู ้ และให้เหตุผลในการออกแบบเครื่ องเรื อน และตกแต่งภายใน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน สามารถกาหนดประเภท ของ
เครื่ องเรื อนและกาหนดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารพักอาศัยและอาคารสานักงาน
2. ออกแบบและจัดวางเครื่ องเรื อนให้สมั พันธ์กบั วัสดุอุปกรณ์เครื่ องเรื อนและการตกแต่งภายใน
3. ออกแบบและสร้างหุ่นจาลองของเครื่ องเรื อนในงานตกแต่งภายใน
4. นาเสนอผลงานการออกแบบเครื่ องเรื อนและงานตกแต่งภายใน
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับหลักการออกแบบ ประเภทของเครื่ องเรื อน การจัดพื้นที่ใช้สอย มาตรฐานขนาด
สั ด ส่ วนเครื่ องเรื อน การจั ด วางเครื่ องเรื อน วัส ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ องเรื อนให้ สั ม พั น ธ์ กั บ ส่ วนที่ เกี่ ย วข้ อ ง
การจัดวางพื้นที่ใช้สอย การกาหนดวัสดุ อุปกรณ์ในงานตกแต่งภายใน การจัดองค์ประกอบในการตกแต่งห้องต่างๆ
ภายในบ้า นพัก อาศัย การออกแบบตกแต่ ง ห้ อ งต่ า งๆการใช้ สี การท าหุ่ น จ าลอง และการน าเสนอผลงาน
การออกแบบเครื่ องเรื อนและการตกแต่งภายในบ้านพักอาศัยและสานักงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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3107-2005

คอมพิวเตอร์ เพื่อการเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายใน
1-3-2
(Computer Aide Furniture and Interior Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจโครงสร้าง และการใช้งานโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการเขียนแบบเครื่ องเรื อน
2. สามารถใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เขี ยนแบบเครื่ องเรื อน เขี ยนภาพ 3 มิ ติ งานโครงสร้างส่ วนประกอบ
เครื่ องเรื อน
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการท างานด้ ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ การใช้งานโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อการเขียนแบบเครื่ องเรื อน
2. เขี ยน แบ บ เค รื่ อ งเรื อน เขี ยน ภ าพ 3 มิ ติ งาน โค รงส ร้ างส่ วน ป ระกอบ ข องเค รื่ อ งเรื อ น
ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างละเอียดรอบคอบ มีความคิด สร้างสรรค์
เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่ องเรื อนด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ปฏิบตั ิการเขียนภาพ 3 มิติ
การเขี ยนโครงสร้ าง และส่ วนประกอบเครื่ องเรื อนกาหนดสัญ ลักษณ์ ต่าง ๆ ของงานเครื่ องเรื อนด้วยโปรแกรม
สาเร็ จรู ป
3107-2006

อ่ านแบบ-ประมาณราคาเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายใน
1-3-2
(Reading and Cost Estimation Furniture and Interior Decoration)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีอ่านแบบและการประมาณราคา ต้นทุนการผลิต เครื่ องเรื อน
2. สามารถอ่านแบบ แยกรายการวัสดุและอุปกรณ์ ประมาณราคา ค่าแรงงานคน เครื่ องจักรกลงานไม้
ค่าโสหุย้ กาไรและภาษี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคา
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความคิ ด สร้างสรรค์เป็ นระเบี ยบ
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การการและวิ ธี อ่ า นแบบเพื่ อ การประมาณราคา ต้ น ทุ น การผลิ ต
เครื่ องเรื อน
2. อ่ า นแบบแยกรายการวัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ประมาณราคา ค่ า แรงงานคน เครื่ องจัก รกลงานไม้
ค่าโสหุย้ กาไรและภาษี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคาได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิ บตั ิ งานอย่างละเอียด รอบคอบ มีความซื่ อสัตย์ และ
ความรับผิดชอบ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ติ เกี่ ย วกับ หลัก การอ่ า นแบบและการประมาณราคา ต้น ทุ น การผลิ ต เครื่ องเรื อน
ประกอบด้วยการอ่านแบบ และการแยกรายการวัสดุและอุปกรณ์ ประมาณการค่าแรงงานคน เครื่ องจักรกลงานไม้
ค่าโสหุย้ กาไรและภาษี ของปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการต้นทุนการผลิตเครื่ องเรื อน
3107-2007

งานผลิตเครื่ องเรื อน
1-6-3
(Furniture Production)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการผลิตเครื่ องเรื อน
2. สามารถปฏิบตั ิ การถอดแบบ รายการเครื่ องเรื อน
3. สามารถใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องมื อกล เครื่ องจักรกลงานไม้เพื่ อผลิ ต ชิ้ น ส่ วนเครื่ องเรื อ น
ประกอบ ติดตั้ง อุปกรณ์โครงสร้างเครื่ องเรื อน
4. เพื่อให้มีกิจนิสยั ในการทางานให้รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการผลิตเครื่ องเรื อน
2. ถอดแบบ รายการเครื่ องเรื อน
3. ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ อ งมือ เครื่ องมือกล เครื่ องจักรกลงานไม้ เพื่ อผลิ ตชิ้ นส่ วนเครื่ องเรื อน ประกอบ
โครงสร้างเครื่ องเรื อน ติดตั้งอุปกรณ์เครื่ องเรื อน
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับหลักการผลิ ตเครื่ อ งเรื อน ตามขั้นตอน ตั้งแต่ การออกแบบ รายการ ใช้วสั ดุ อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ เครื่ องมื อ กล เครื่ องจั ก รกล เพื่ อ ผลิ ต ชิ้ น ส่ วนเครื่ องเรื อน ประกอบโครงสร้ า งของ
เครื่ องเรื อน ติดตั้งอุปกรณ์เครื่ องเรื อน
3107-2008

เทคโนโลยีงานสี และตกแต่ งผิว
1-3-2
(Painting and Finishing Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับ คุ ณ สมบัติ ของงานสี และตกแต่ งผิวของเครื่ องเรื อน และงานตกแต่ งภายในโดยการ
เคลือบ ผิว ตกแต่งผิวชิ้นงาน
2. สามารถปฏิ บตั ิ งานสี ตกแต่งผิวของเครื่ องเรื อนและงานตกแต่งภายใน ในรู ปแบบของการเคลือบผิว
ตกแต่งผิวชิ้นงาน
3. มี กิ จ นิ สั ย ที่ ดี ในการท างานด้ ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ มี ค วามประณี ตเรี ยบร้ อ ย ปลอดภั ย
มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็ นระเบี ย บ สะอาด ตรงต่ อ เวลา มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ รั บ ผิ ด ชอบ และรั ก ษา
สภาพแวดล้อม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการเกี่ยวกับคุณสมบัติของงานสี ตกแต่งผิวเครื่ องเรื อน และตกแต่งภายใน
2. ปฏิบตั ิงานสี ตกแต่งผิวเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน โดยการเคลือบผิว ตกแต่งผิวชิ้นงาน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ประณี ต ปลอดภัย
มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เป็ นระเบี ย บ สะอาด ตรงต่ อ เวลา มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ รั บ ผิ ด ชอบ และรั ก ษา
สภาพแวดล้อม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการงานสี และตกแต่งผิว การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์เครื่ องมือกลเทคนิคการ
เคลือบสี อบสี การกรุ ตกแต่งผิวในงานเครื่ องเรื อน และงานตกแต่งภายใน
3107-2009

ปฏิบัตงิ านตกแต่ งภายใน
(Interior Decoration Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1-3-2

1. มีความรู ้และประสบการณ์ ในการปฏิ บตั ิ งานในสถานประกอบการเกี่ ยวกับการออกแบบและตกแต่ง
ภายใน
2. มี ค วามเข้า ใจหลัก การอ่ า นแบบ เขี ย นแบบ การเลื อกวัส ดุ อุ ป กรณ์ การใช้เครื่ อ งมื อ เบื้ อ งต้น และ
เครื่ องมือกลผลิตชิ้นงานสาหรับตกแต่งภายใน
3. สามารถอ่านแบบ เขี ยนแบบ การเลื อกวัส ดุ อุปกรณ์ การใช้เครื่ องมื อเบื้ องต้นและเครื่ องมื อกลผลิ ต
ชิ้นงานสาหรับตกแต่งภายใน
4. มี กิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ว ยความประณี ต รอบคอบและตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภัย และรั ก ษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลักการปฏิ บัติ การออกแบบตกแต่ งภายใน การใช้เครื่ องมื อ เบื้ องต้น และ
เครื่ องมือผลิตชิ้นงาน สาหรับตกแต่งภายใน การออกแบบเลือกใช้วสั ดุ การซ่ อมบารุ งรักษาเครื่ องมือ
เบื้องต้น
2. ปฏิบตั ิการตกแต่งภายใน การเลือกใช้วสั ดุ เครื่ องมือ การซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องมือ ได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง ละเอียด รอบคอบและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การตกแต่งภายใน การใช้เครื่ องมือเบื้องต้นและเครื่ องมือกล
ผลิตชิ้นงานสาหรับตกแต่งภายใน การอ่านแบบเขียนแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน การเลือกวัสดุอุปกรณ์งาน
เครื่ องเรื อน การซ่อมและบารุ งรักษาเครื่ องมือเบื้องต้นและเครื่ องมือกล ความปลอดภัยในการทางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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3107-2010

การวางแผนและการควบคุมงานเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายใน
(Planning and Controlling Furniture and Decoration)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1-3-2

1. เข้าใจหลักการวางแผน ประมาณการค่าใช้จ่ายและควบคุมงานเครื่ องเรื อนตกแต่งภายใน
2. สามารถเขียนกาหนดขั้นตอนวิธีการ ตลอดจนกระบวนการทางานและระบบเวลาในการดาเนินงาน
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการวางแผน และการควบคุมงานเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
2. วางแผนงานเครื่ องเรื อนและการตกแต่งภายใน ควบคุมงานเครื่ องเรื อนและการตกแต่งภายในกาหนด
ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการทางาน และระยะเวลาการควบคุมงานตกแต่งภายใน
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง ละเอียด รอบคอบและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการวางแผนงานและการควบคุ มงานเครื่ องเรื อนและการตกแต่ งภายใน ให้มี
ความสัมพันธ์กบั งาน พื้น ผิว ฝ้า เพดาน งานระบบประปา ไฟฟ้ า เพื่อดาเนิ นการติ ดตั้งและตกแต่งเครื่ องเรื อนทุก
ประเภทภายในอาคารพักอาศัย สานักงาน

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน
3107-2101

เทคโนโลยีของไม้
2-0-2
(Wood Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญและการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และการแปรรู ปไม้ให้เป็ นผลิตภัณฑ์
2. สามารถในการจ าแนกป่ าไม้ และประเภทต้ น ไม้ การตั ด และแปรรู ปไม้ เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์
ด้วยเครื่ องจักร และการตกแต่งเครื่ องเรื อน
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความคิ ด สร้างสรรค์เป็ นระเบี ยบ
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ ความสาคัญ และการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้และการแปรรู ปไม้ ให้เป็ นผลิตภัณฑ์
2. จาแนกประเภทป่ าไม้ ประเภทต้นไม้ การตัดและแปรรู ปไม้ เนื้อไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้
3. เลือกใช้ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ในการผลิตเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในอย่างถูกต้อง
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง ละเอียด รอบคอบและปลอดภัย

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ การนาไม้มาทาเครื่ องเรื อนและ ผลิตภัณฑ์ไม้ สภาพป่ าไม้
การแปรรู ปไม้ ออกแบบเพื่อการผลิตจากไม้ และขบวนการผลิต เช่น การใช้เครื่ องจักรอย่างปลอดภัย การทาสี การ
ทาบุนวม
3107-2102

เทคโนโลยีเครื่ องจักรกลงานไม้
1-3-2
(Machine wood working technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ บารุ งรักษาเครื่ องจักรกลงานไม้
2. สามารถควบคุมเครื่ องจักรกลงานไม้ ลับปรับแต่งคมใบเลื่อย ใบมีด คมตัด และมุมคมดอก
3. สว่านของเครื่ องจักรกลงานไม้
4. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความคิ ด สร้างสรรค์เป็ นระเบี ยบ
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้ บารุ งรักษาเครื่ องจักรกลงานไม้
2. ควบคุ ม เครื่ อ งจัก รกลงานไม้ จับ ปรั บ แต่ ง คมใบเลื่ อ ย ใบมี ด คมตัด และมุ ม คมดอกสว่ า นของ
เครื่ องจักรกลงานไม้
3. บารุ งรักษาเครื่ องจักรกลงานไม้อย่างเป็ นระบบ ถูกต้อง
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง ละเอียด รอบคอบและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและระบบการผลิตเครื่ องเรื อน โดยใช้เครื่ องจักรกลงานไม้ ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งเพื่อใช้ในงานประเภทตัด ไส เจาะ ลอกบัว ขัดแต่งผิว การถอดลับปรับแต่งใบเลื่อยใบมีด คมตัด
และมุมคมสว่านชนิดต่างๆ ของเครื่ องจักรกลงานไม้
3107-2103

งานผลิตเครื่ องเรื อนไม้ จริง
1–3-2
(Solid wood Furniture Production)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของงานผลิตเครื่ องเรื อนไม้จริ ง
2. สามารถปฏิบตั ิงานการถอดแบบรายการการวางรู ปแบบตัดการใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรและอุปกรณ์จบั
ชิ้ นงานการประกอบงานโครงสร้ างการติ ด ตั้งอุ ปกรณ์ ยึ ด เหนี่ ยวประเภทยึ ด ตายและประเภทถอด
ประกอบ
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบครอบและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิเคราะห์ องค์ประกอบของงานผลิตเครื่ องเรื อนไม้จริ ง
2. ถอดแบ บ รายการ การวางรู ป แบ บการใช้ เ ครื่ องมื อ เครื่ องจั ก ร และอุ ป กรณ์ จั บ ชิ้ น งาน
การประมาณงาน โครงสร้างการติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยว ประเภทยึดตาย และประเภทถอดประกอบ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง ละเอียด รอบคอบและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับหลักการงานผลิตเครื่ องเรื อนไม้จริ งตามขั้นตอนตั้งแต่การถอดแบบรายการการ
วางรู ปแบบการตัดการใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรและสร้างอุปกรณ์จนั ชิ้นงานการประกอบโครงสร้างของเครื่ องเรื อน
และติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวประเภทยึดตายและประเภทถอดประกอบ
3107-2104

งานผลิตเครื่ องเรื อนไม้ แผ่ นเรียบ
1-3-2
(Panels Furniture Production)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่ องเรื อนที่ไม้แผ่นเรี ยบ
2. สามารถเลื อ กใช้วสั ดุ และอุป กรณ์ ส ร้ า งแบบ และก าหนดระยะมาตรฐานควบคุ มการท างานของ
เครื่ องจักรกลงานไม้เฉพาะด้วยโปรแกรมคาสัง่ เบื้องต้น
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบครอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ กระบวนกี่ผลิตเครื่ องเรื อนไม้แผ่นเรี ยบ
2. สร้างแบบ และกาหนดระยะมาตรฐาน ตามรู ปแบบเครื่ องเรื อน
3. ใช้วสั ดุ-อุปกรณ์ การผลิตเครื่ องเรื อนไม้แผ่นเรี ยบ
4. ควบคุมการทางานของเครื่ องจักรงานไม้ ประเภทไม้แผ่นเรี ยบด้วยโปรแกรมคาสัง่ เบื้องต้น
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างถูกต้อง ละเอียด รอบคอบและปลอดภัยต่อ
การผลิตเครื่ องเรื อนไม้แผ่นเรี ยบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการการผลิตเครื่ องเรื อนที่ วตั ถุดิบเป็ นไม้ประเภทไม้แผ่นเรี ยบการเลือกใช้
วัสดุและอุปกรณ์การสร้างแบบการกาหนดระยะมาตรฐานการทางานของเครื่ องจักรกลงานไม้เฉพาะเช่ น เครื่ อง
เลื่อยแบบใบวิ่งตัดเครื่ องปิ ดขอบเครื่ องเจาะรู แบบแถวที่มีการทางานของการใช้โปรแกรมคาสัง่ เบื้องต้น
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3107-2105

งานผลิตเครื่ องเรื อนประเภทถอดประกอบ
1-3-2
(Knock Down Furniture Production)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับหลักการวิธีการวางแผนการผลิ ตและผลิตเครื่ องเรื อนประเภทถอดประกอบในระบบ
อุตสาหกรรม
2. สามารถวางแผนและผลิตเครื่ องเรื อนประเภทถอดประกอบในระบบอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบครอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิธีการวางแผนการผลิตเครื่ องเรื อนประเภทถอดประกอบ
2. วางแผนการผลิตเครื่ องเรื อนประเภทถอดประกอบ
3. ผลิตเครื่ องเรื อนประเภทถอดประกอบ
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ หลักการวางแผนการผลิ ต และผลิ ต เครื่ องเรื อนประเภทถอดประกอบต่ าง ๆ
ประกอบด้วยโครงสร้างเครื่ องเรื อนการประกอบติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ขอ้ ต่อการตกแต่งเครื่ องเรื อนก่อนทาสี โดยการ
ผลิตระบบอุตสาหกรรม
3107-2106

การออกแบบอุปกรณ์ ช่วยจับชิ้นงาน
1-3-2
(Jigs and Fixtures Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบของการออกแบบอุปกรณ์จบั ชิ้นงาน
2. สามารถออกแบบและการทาอุปกรณ์จบั ชิ้นงานเครื่ องจักรกลงานไม้
3. มีกิจนิ สัยที่ ดี ในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความประณี ตเรี ยบร้อย ปลอดภัยมีความคิ ด
สร้างสรรค์ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบของการออกแบบอุปกรณ์จบั ชิ้นงาน
2. ออกแบบอุปกรณ์จบั ชิ้นงานเพื่อใช้กบั เครื่ องจักรกลงานไม้
3. ทาอุปกรณ์จบั ชิ้นงาน
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบ และปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการออกแบบ การทดสอบและการทาอุปกรณ์ จบั ชิ้ นงานของเครื่ องจักรกล
งานไม้ป ระเภทต่ างๆ การออกรหัส และจัดเก็บอุ ปกรณ์ จบั ชิ้ นงาน การดู แลรั กษาและการซ่ อมแซมอุป กรณ์ จับ
ชิ้นงานประเภทต่าง ๆ
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31017-2107

การติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่ องเรื อน
1-3-2
(Materials and Equipment Fixtures)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจองค์ประกอบของการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่ องเรื อน
2. สามารถติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่ องเรื อนการใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการติดตั้งการเลือกชนิ ดของวัสดุอุปกรณ์การทาอุปกรณ์ช่วยในการติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบครอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เครื่ องเรื อน
2. ติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องเรื อน
3. เลือกชนิดของวัสดุอุปกรณ์ และอุปกรณ์ช่วยในการติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานด้วยความรอบคอบ และปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการการติ ดตั้งวัสดุปิดผิวเคลือบผิวและอุปกรณ์ เครื่ องเรื อนประเภทยึดตาย
และประเภทถอดประกอบขั้นตอนและใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรในการติดตั้งการเลือกชนิ ดของวัสดุ-อุปกรณ์การทา
อุปกรณ์ช่วยในการติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์
3107-2108

งานเคลือบสี อุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน
1-3-2
(Industrial Finishing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. วิเคราะห์องค์ประกอบการเคลือบสี อุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน
2. สามารถเลือกใช้ไม้ตูอ้ บ พ่นสี เลือกใช้สีในการทาสี เคลือบสี และย้อมสี
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบครอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบการเคลือบสี อุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน
2. เลือกใช้เครื่ องมือวัสดุ-อุปกรณ์ ในการเคลือบผิวย้อมสี เครื่ องเรื อน
3. เตรี ยมพื้นผิว เคลือบสี ในงานอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน
4. ประยุกต์ใช้ห ลักการและกระบวนการในการปฏิ บัติ งานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย และรั ก ษา
สภาพแวดล้อม
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ หลัก การการเคลื อ บสี อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งเรื อน วิ ธี ก ารเลื อ กใช้ ไ ม้ตู้อ บ
พ่นสี ในการทาสี เคลือบและการย้อมการเลือกใช้สีสาหรับงานเครื่ องเรื อนการเทียบคุณสมบัติทางกายภาพเช่นความ
แข็งการบิดตัวการทนแรงกระแทกเวลาแห้ง
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3107-2109

ประมาณราคางานผลิตเครื่ องเรื อน
1-3-2
(Cost Estimation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการประมาณราคาต้นทุนการผลิตเครื่ องเรื อน
2. สามารถถอดแบบแยกรายการวัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ประมาณค่ า แรงงานคน เครื่ อ งจัก รกลงานไม้
ค่าโสหุย้ กาไรและภาษี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคา
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความละเอียดและรอบครอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการประมาณราคาต้นทุนการผลิตเครื่ องเรื อน
2. ถอดแบบแยกรายการวัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ งานประมาณราคาแรงงานคน เครื่ องจัก รกลงานไม้
ค่าโสหุย้ กาไรและภาษี และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคา ได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
3. ถอดแบบแยกรายการวัสดุและอุปกรณ์ประมาณราคาการผลิตเครื่ องเรื อนด้วยความละเอียด รอบคอบ มี
ความซื้ อสัตย์ และความรับผิดชอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการประมาราคาการผลิตเครื่ องเรื อน ประกอบด้วยการถอดแบบและการแยก
รายการวัสดุและอุปกรณ์ ประมาณการค่าแรงงานคนเครื่ องจักรกลงานไม้ ค่าโสหุย้ กาไรและภาษีของปั จจัยพื้นฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการประมาณราคาการผลิตเครื่ องเรื อน
3107-2110

โครงการงานผลิตเครื่ องเรื อน
1-3-2
(Furniture Industry Project)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการทาโครงการงานอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน
2. สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่ อนามาปรับปรุ งรู ปแบบเครื่ องเรื อนการดาเนิ นการผลิต และการนาเสนอ
ผลงาน
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบครอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักวิธีการทาโครงการงานอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อน
2. เขียนโครงการงานผลิตเครื่ องเรื อน
3. เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาปรับปรุ งรู ปแบบเครื่ องเรื อน
4. ผลิตและนาเสนอผลงานเครื่ องเรื อน
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดและรอบคอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการหาข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อนามาเสนอข้อเท็จจริ งในงานโครงการ
การทาต้นแบบเครื่ องเรื อนที่นาเสนอผลงานเป็ นประเภทโมเดลหรื อต้นแบบเพื่อนาไปสู่ การนาเสนอโครงการโดยมี
การจัดเตรี ยมข้อมูลโมเดลต้นแบบและสื่ อนาเสนอ
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3107-2111

งานบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลงานไม้
2-0-2
(Maintenance woodworking Machine)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการบารุ งเครื่ องจักรกลงานไม้
2. สามารถจาแนกวัสดุประเภทหล่อลื่นและอุปกรณ์ที่ใช้ในการบารุ งเครื่ องจักร การตรวจสอบความเสื่ อม
ของซี ลแผ่นเพลทแหวนต่างๆ ตรวจเช็คระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ข้อควรระวังการบารุ งรักษา
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความละเอียดและรอบครอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักวิธีการบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลงานไม้
2. จาแนก เลือกใช้ วัสดุ ประเภทหล่อลื่น และอุปกรณ์ที่ใช้ในการบารุ งรักษาเครื่ องจักร
3. ตรวจสอบ ความเสื่ อมของซี ลแผ่นเพลทแหวนต่างๆ
4. ตรวจเช็คระบบนิวเมติกส์ และไฮดรออิกส์
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดและรอบคอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและจาแนกประเภทวัสดุที่ช่วยในการหล่อลื่นที่ใช้กบั เครื่ องจักรที่มีความเร็ วรอบสู ง
การต รว จส อ บ แ ล ะ เป ลี่ ยน แ ผ่ น ซี ล แ ผ่ น เพ ล ท แ ล ะแ ห วน ต่ างๆ ก ารต รวจ ส อ บ ระ บ บ นิ วเม ติ ก ส์
และไฮดรอลิกส์ ข้อควรระวังในการบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลงานไม้
3107-2112

งานบุนวมเครื่ องเรื อน
1-3-2
(Furniture Upholstery)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการบุนวมเก้าอี้โซฟางานเบาะ และงานบุนวม
2. สามารถเลื อ กใช้ ว ัส ดุ -อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อ จั ก รอุ ต สาหกรรม และเครื่ องจั ก รใน งานบุ น วม
เครื่ องเรื อน การขึ้นโครงไม้ การติดตั้งขดลวดสปริ ง การทาแบบและบุฟองน้ าการทาแบบและหุ ม้ หนัง
ผ้า และพีวีซีการบารุ งรักษา
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบครอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักวิธีการบุนวมเครื่ องเรื อน
2. เลือกใช้วสั ดุ-อุปกรณ์ เครื่ องมือ จักรอุตสาหกรรมและเครื่ องจักรในงานบุนวมเครื่ องเรื อน
3. สร้างโครงสร้างเครื่ องเรื อน
4. ติดตั้งขอลวดสปริ ง ทาแบบ บุฟองน้ า หุม้ วัสดุบุฟองน้ า การดูแลรักษา
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดและรอบคอบ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการบุ นวมประเภทเก้าอี้ โซฟางานเบาะ และงานบุ นวมการเลื อกใช้วสั ดุ
อุปกรณ์และเครื่ องมือให้เหมาะสมกับงานการวางแบบประกอบขึ้นโครงไม้และการติดตั้งขดลวดสปริ งการทาแบบ
และบุฟองน้ าการทาแบบและหุม้ หนังผ้าและพีวีซีในงานเครื่ องเรื อนสไตล์ต่าง ๆรวมไปถึงการบารุ งรักษางานบุนวม
3107-2113

นิวเมติกส์
2-0-2
(Pneumatics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของระบบนิวเมติกส์
2. สามารถอ่ า นวงจรสั ญ ญาลัก ษณ์ แ ละชนิ ด วาวล์ ต่ า งๆควบคุ ม การท างานของระบบนิ ว เมติ ก ส์
ตามเงื่อนไขที่กาหนด
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความละเอียดและรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของระบบนิวเมติกส์
2. อ่านวงจร สัญญาลักษณ์ และชนิวาวล์ต่างๆ ของระบบนิวเมติกส์
3. ควบคุมการทางานของระบบนิวเมติกส์ ตามเงื่อนไขที่กาหนด
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเจตคติ และกจนิสยั ต่องานระบบนิวเมติกส์
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดและรอบคอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การท างานของชุ ด ควบคุ ม ความดัน และชุ ด ควบคุ ม อัต ราการไหลการท างานของ
หม้อกรองอากาศอุปกรณ์ การทางานการอ่านวงจรสัญลักษณ์ และชนิ ดวาวล์ต่างๆควบคุ มการทางานของระบบ
นิวเมติกส์
3107-2114

เทคโนโลยีซีเอ็นซี
1-3-2
(CNC Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานเครื่ องจักรกลงานไม้ควบคุมด้วยซี เอ็นซี ระบบโคออดิ เนท การเขี ยนโปรแกรม
สัง่ งาน
2. สามารถเขียนโปรแกรมสัง่ งานควบคุมการทางานของเครื่ องจักรกลงานไม้ระบบซี เอ็นซี ระบบโคออดิ
เนท
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความละเอียดและรอบคอบ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน

74
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ หลักการทางานเครื่ องจักรกลงานไม้ ควบคุ ม ด้วย ซี เอ็นซี ระบบโคออดิ เนท
การเขียนโปรแกรมสัง่ งาน
2. เขียนโปรแกรมสัง่ งาน เครื่ องจักรกลงานไม้ระบบซี เอ็นซี
3. ปฏิบตั ิการและควบคุมการทางานของเครื่ องจักรกลงานไม้ระบบซี เอ็นซี ระบบโดออดิเนท
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียดและรอบคอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ยวกับหลักการควบคุมระบบเชิ งตัวเลข หลักการทางานของส่ วนประกอบที่ ทาหน้าที่
ควบคุมเครื่ องจักรกลงานไม้ที่ระบบควบคุมด้วยซี เอ็นซี ระบบโคออดิ เนทแกนป้ อนแกนขับอุปกรณ์ วดั อุปกรณ์
เปลี่ยนเครื่ องมือ ข้อดีขอ้ เสี ยของเครื่ องจักรกลงานไม้ที่ควบคุมด้วยระบบซี เอ็นซี ระบบโคออดิเนท การกาหนดมิติ
การเขียนโปรแกรมเอนซี โปรแกรมด้วยคาสัง่
3107-2115

การจัดการและบริหารโรงงาน
2-0-2
(The administration and management a factory)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการจัดการและการบริ หารงานระบบโรงงานอุตสาหกรรม
2. สามารถวางแผนและพัฒนาระบบงานบริ หารงาน
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความละเอียดและรอบครอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ และวิธีการจัดการและบริ หารงานระบบโรงงานอุตสาหกรรม
2. วางแผนการจัดการและบริ หารงานโรงงานอุตสาหกรรมไม้ตรงตามมาตรฐาน
3. วางแผนการจัดการและบริ หารงานระบบโรงงานอุตสาหกรรมด้วยความละเอียด รอบคอบ และมีความ
รับผิดชอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการและการบริ หารงานในระบบโรงงานการวางแผนด้านการจัดการการบริ หาร
ด้านงานบุ ค คลการควบคุ มและประสานงานการผลิ ต เครื่ อ งเรื อ นการจัด การด้า นการเงิ น การตลาดสวัส ดิ การ
ความปลอดภัยและการประเมินผลงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน

75
3107-2116

เทคโนโลยีสีงานไม้
1-3-2
(Wood Pain Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของสี สาหรับการทางานสี บนพื้นผิวไม้
2. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเลือกใช้สีให้เหมาะกับงานพื้นผิวไม้
3. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการคานวณพื้นที่และปริ มาณสี สาหรับการทางานสี บน พื้นผิวไม้
4. สามารถใช้สีสาหรับเคลือบบนพื้นไม้ตามข้อมูลทางวิชาการทางเทคนิค
5. มีเจตคติที่ดีมีกิจนิสยั ที่ดีในการค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมและทางานด้วยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานประเภทและคุณสมบัติของสี สาหรับการใช้สีเหมาะกับงานพื้นผิวไม้
2. เลือกใช้อุปกรณ์เครื่ องมืองานสี อุปกรณ์ช่วยชนิดต่างๆ การบารุ งรักษาเครื่ องมือ งานพื้นผิวไม้
3. จัดเตรี ยมและตกแต่งพื้นผิวไม้ ผสมสี ชนิดต่างๆเพื่อนามาย้อมสี บนพื้นผิวไม้
4. เลือกเทคโนโลยีสีมาประยุกต์ใช้ในการทางานโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
5. ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสีงานไม้ โดยการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมและทางานด้วยความรอบคอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ งานเกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบของสี ส าหรั บ การท างานสี บ นพื้ น ผิ ว ไม้ภ ายนอกภายใน
การเลือกใช้สีการย้อมสี การทาสี แบบโชว์ลายไม้และแบบปิ ดลายไม้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการทา
ผิวงาน การเตรี ยมผิวงานการรองพื้นผิวงานก่อนทาสี พ่นสี วัสดุที่ใช้ผสมอัตราส่ วนผสมสาหรับงานสี ชนิ ดต่างๆ
การใช้งานตามข้อมูลทางวิช าการทางเทคนิ ค คานวณพื้ นที่ ป ริ มาณสี ที่ตอ้ งใช้ การตรวจสอบสี ความปลอดภัย
ในการทางานสี ปัญหาสี และแนวทางการแก้ไข
3107-2217

การเขียนแบบเครื่ องเรื อนระบบอุตสาหกรรม
1-3-2
(Furniture Drawing Industrial System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและวิธีการเขียนแบบเครื่ องเรื อนระบบอุตสาหกรรม
2. เข้าใจหลักการเขียนแบบตามมาตรฐานการกาหนดสัญลักษณ์ เงื่อนไข ข้อกาหนด และรายการประกอบ
แบบสาหรับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
3. สามารถเลือกใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการเขียนแบบเครื่ องเรื อนระบบอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสยั ในการทางาน ด้วยความละเอียด รอบคอบ สร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนแบบเครื่ องเรื อนระบบอุตสาหกรรม
2. จัดเตรี ยมวัสดุและอุปกรณ์ พร้อมทั้งเครื่ องมือ ในการเขียนแบบเครื่ องเรื อนระบบอุตสาหกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง
3. ใช้ค อมพิ วเตอร์ และโปรแกรมส าเร็ จรู ป ในการเขี ยนแบบเครื่ องเรื อนระบบอุ ต สาหกรรมได้อย่าง
เหมาะสม
4. เขียนแบบเครื่ องเรื อนระบบอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานและข้อกาหนด
5. ปฏิ บตั ิ งานเขี ยนแบบเครื่ องเรื อนระบบอุตสาหกรรมด้วยความละเอี ยด รอบคอบ สร้างสรรค์ และมี
ความรับผิดชอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการและวิธีการเขี ยนแบบเครื่ องเรื อนระบบอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
การก าหนดสั ญ ลักษณ์ เงื่ อ นไข ข้อก าหนด และรายการประกอบแบบ ส าหรั บ การผลิ ต เครื่ องเรื อนในระบบ
อุตสาหกรรมโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
3107–2118

การเขียนแบบเครื่ องเรื อนด้ วยคอมพิวเตอร์
1-3-2
(Computer Aided Furniture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการและวิธีการเขียนแบบโครงสร้างงานเครื่ องเรื อน
2. สามารถใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เขี ยนแบบเครื่ องเรื อน เขี ยนภาพ 3 มิ ติ แสดงรายละเอี ยดโครงสร้ าง
สัญลักษณ์และส่ วนประกอบเครื่ องเรื อน
3. สามารถใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเขี ยนแบบเครื่ องเรื อน แสดงรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ สี และการ
ตกแต่งรายละเอียดของแบบ ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมสาหรับการนาเสนอ
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบ สร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการและวิธีการเขี ยนแบบโครงสร้าง งานเครื่ องเรื อนในลักษณะการเขี ยน
แบบ 3 มิติ
2. ใช้คอมพิ วเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปในงานเขี ยนแบบเครื่ องเรื อนได้ตามรายละเอี ยดโครงสร้าง
สัญลักษณ์ และส่ วนประกอบเครื่ องเรื อนได้อย่างถูกต้อง
3. เขี ย นแบบ 3 มิ ติ โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จรู ปในงานเขี ย นแ บบเครื่ องเรื อนตามมาตรฐาน
และข้อกาหนดได้อย่างถูกต้อง
4. ปฏิบตั ิงานใช้คอมพิวเตอร์ เพื่องานเขียนแบบเครื่ องเรื อน โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปด้วยความละเอียด
รอบคอบ สร้างสรรค์ และตรงต่อเวลา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการออกแบบเครื่ องเรื อนด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป ปฏิบตั ิการเขียนแบบ 3 มิติ
การเขี ยนแสดงรายละเอียด การเขี ยนโครงสร้าง และส่ วนประกอบเครื่ องเรื อน สามารถกาหนดสัญลักษณ์ ต่าง ๆ
วัสดุ อุปกรณ์ สี และการตกแต่งรายละเอียดของแบบงานเครื่ องเรื อนให้มีความสมบูรณ์พร้อมสาหรับการนาเสนอ
ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป

สาขางานออกแบบตกแต่ งภายใน
3107-2201

วัสดุ–อุปกรณ์ งานตกแต่ งภายใน
2-0-2
(Materials and Equipment Interior)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการใช้ เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ตกแต่ง เคลือบผิว บุพ้ืนผิว ปิ ดพื้นผิว วัสดุยึดเหนียวงาน
ตกแต่งภายใน
2. สามารถการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ในการติดตั้งงานตกแต่งภายในประเภทยึดติดกับที่ ถอดประกอบและ
ลอยตัว
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบครอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการใช้ เลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ ตกแต่ง เคลือบผิว บุพ้ืนผิว ปิ ดพื้นผิว วัสดุยึด
เหนี่ยวงานตกแต่งภายใน
2. เลือกใช้วสั ดุปกรณ์ในการติดตั้ง งานตกแต่งภายใน ประเภทยึดติดกับที่ ถอดประกอบ และ ลอยตัว
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของชนิ ด ขนาด คุณสมบัติ การจัดเตรี ยม การเลือกใช้ การบารุ ง การศึกษา และการ
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ งานเครื่ องเรื อนประเภทติดตาย ถอดประกอบ และเคลื่อนย้ายชนิดต่างๆ วัสดุตกแต่งภายใน การ
ติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวการบุพ้ืนผิวปิ ดพื้นผิว และการเคลือบผิวที่ใช้ในงานตกแต่งภายใน
3107-2202

ออกแบบตกแต่ งภายใน 1
1-3-2
(Interior Design 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการออกแบบตกแต่ง กาหนดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารพักอาศัย
2. สามารถจัดวางเครื่ องเรื อนสัมพันธ์กบั วัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่ง สร้างหุ่นจาลอง นาเสนอผลงานการ
ออกแบบตกแต่งภายใน
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บเสาะหาความรู ้และใช้เหตุผลในการออกแบบตกแต่งภายใน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบตกแต่ง กาหนดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารพักอาศัย
2. ออกแบบและจัดวางเครื่ องเรื อนให้สนั พันธ์กบั วัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่ง
3. สร้างหุ่นจาลอง
4. นาเสนอผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การจัดพื้นที่ใช้สอย มาตรฐานขนาดสัดส่ วนเครื่ องเรื อน การ
จัดวางเครื่ องเรื อนให้สัมพันธ์กบั ส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง กาหนดวัสดุ อุปกรณ์ ในงานตกแต่ง การจัดองค์ประกอบในการ
ตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้านพักอาศัย การออกแบบตกแต่งห้องต่างๆ ภายในบ้านพักอาศัย การลงสี ทาหุ่ นจาลอง
นาเสนอผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน
3107-2203

ออกแบบตกแต่ งภายใน 2
1-3-2
( Interior Design 2)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการออกแบบ วางแผน และลาดับขั้นตอนการตกแต่งภายใน อาคารสานักงาน และ
อาคารสาธารณะ
2. สามารถ ออกแบบ แสดงรู ปแบบต่าง ๆ ของการจัดวางเครื่ องเรื อน การจัดตกแต่งภายในห้องของชุ ด
เครื่ องเรื อนประเภทลอยตัว ประเภทติ ดตั้งถาวรและประเภทถอดประกอบภายในห้องของอาคาร
สานักงานและอาคารสาธารณะ
3. สามารถจัดวางเครื่ องเรื อนสัมพันธ์กบั วัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่ง สร้างหุ่นจาลอง นาเสนอผลงานการ
ออกแบบตกแต่งภายใน
4. มี กิจนิ สั ยในการท างานด้วยความประณี ต รอบคอบ สะอาด และปลอดภัย มี ค วามตระหนักถึ ง
คุณภาพของงาน และมีจริ ยธรรม ในการสรุ ปและรายงานผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบ วางแผน ลาดับขั้นตอนการตกแต่งภายในอาคาร สานักงานและ
อาคารสาธารณะ
2. ออกแบบเขียนแบบ แสดงรู ปแบบต่างๆในการจัดวางเครื่ องเรื อนภายในห้อง ประเภทลอยตัว ประเภท
ติดตั้งถาวร และถอดประกอบ ภายในอาคารสานักงานและอาคารสาธารณะ
3. กาหนดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการตกแต่งภายใน
4. สร้างหุ่นจาลอง และนาเสนอผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน
5. ปฏิ บตั ิ งานออกแบบตกแต่ งภายในด้วยความประณี ต รอบคอบ สะอาด และปลอดภัย ตระหนักถึ ง
คุณภาพของงานและมีจริ ยธรรมในการสรุ ปและรายงานผล

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ หลักการการออกแบบตกแต่ งภายในอาคารส านักงานและอาคารสาธารณะ
องค์ประกอบในการออกแบบตกแต่งภายใน และแนวทางในการออกแบบตกแต่งภายใน เกี่ยวกับชนิ ดการจัดวาง
เครื่ องเรื อน และการจัดตกแต่งภายในห้องของเครื่ องเรื อนประเภทเคลื่อนที่ ประเภทติดตั้งถาวร และประเภทถอด
ประกอบภายในห้องต่ าง ๆ ของอาคารส านักงาน และอาคารสาธารณะ กาหนดรายละเอี ยดวัส ดุ ประกอบแบบ
นาเสนอตัวอย่างวัสดุ การลงสี ตกแต่งแบบ ทาหุ่นจาลองนาเสนอผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน
3107-2204

การเขียนแบบตกแต่ งภายใน 1
1-3-2
(Interior Drawing 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการเขียนแบบตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย อาคารสานักงาน ร้านค้า
2. มีความเข้าใจในการเขียนแบบผังพื้น รู ปด้าน รู ปตัด รู ปขยาย ทัศนียภาพ รายละเอียดประกอบแบบ
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นหาความรู ้และใช้เหตุผลในการเขียนแบบตกแต่งภายใน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย อาคารสานักงาน
2. เขียนแบบผังพื้น รู ปด้าน รู ปตัด รู ปขยาย ทัศนียภาพ รายละเอียด ประกอบแบบ
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิหลักการเขี ยนแบบตกแต่งภายในอาคารขนาดกลาง การเขียนแบบผังพื้น รู ปด้าน รู ปตัด
รู ปขยาย ทัศนี ยภาพ รายการประกอบแบบ กาหนดรายละเอียดวัสดุที่ใช้ประกอบแบบแบบ การเขี ยนแบบระบบ
อุปกรณ์อาคารในส่ วนที่เกี่ยวข้อง สาหรับอาคารพักอาศัย อาคารสานักงาน ร้านค้า
3107-2205

การเขียนแบบตกแต่ งภายใน 2
1-3-2
(Interior Drawing 2)
วิชาบังคับก่อน : 3107-2204 การเขียนแบบตกแต่งภายใน 1
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการเขียนแบบตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย และอาคารสาธารณะขนาดใหญ่
2. มีความเข้าใจในการเขียนแบบผังพื้น รู ปด้าน รู ปตัด รู ปขยาย ทัศนียภาพ รายละเอียดประกอบแบบ
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นหาความรู ้และใช้เหตุผลในการเขียนแบบตกแต่งภายใน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบตกแต่งภายในอาคารพักอาศัย และอาคารสาธารณะขนาดใหญ่
2. เขียนแบบ ผังพื้น รู ปด้าน รู ปตัด รู ปขยาย ทัศนียภาพ รายละเอียดประกอบแบบ
3. การเขียนแบบตกแต่งภายใน สื บค้นหาความรู ้ และใช้เหตุผลในการเขียนแบบตกแต่งภายใน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบตกแต่งภายในอาคารขนาดกลาง การเขียนแบบผังพื้น รู ปด้าน
รู ปตัด รู ปขยาย ทัศนี ยภาพ รายการประกอบแบบ กาหนดรายละเอียดวัสดุที่ใช้ประกอบแบบแบบ การเขี ยนแบบ
ระบบอุปกรณ์อาคารในส่ วนที่เกี่ยวข้อง สาหรับอาคารพักอาศัย และอาคารสาธารณะขนาดใหญ่
3107-2206

การเขียนแบบตกแต่ งภายในด้ วยคอมพิวเตอร์
1-3-2
(Computer Aided Furniture Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการเขียนภาพ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ปในการออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายใน
3. มีกิจนิสยั ในการทางานประณี ตเรี ยบร้อย ริ เริ่ มสร้างสรรค์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิธีการเขียนภาพ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
2. เขียนแบบตกแต่งภายในด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
3. ปฏิ บตั ิ งานออกแบบเขียนแบบตกแต่งภายในด้วยคอมพิวเตอร์ โดยทางานด้วยความประณี ต เรี ยบร้อย
ริ เริ่ ม สร้างสรรค์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับหลักการขั้นตอนการเขียนภาพ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
ในการเขียนแบบโครงสร้างส่ วนประกอบของเครื่ องเรื อนภายในอาคารบ้านพักอาศัยและอาคารสานักงาน
3107-2207

การจัดแสดงสิ นค้ าและนิทรรศการ
(Exhibition and Display)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1-3-2

1. มีความเข้าใจหลักการออกแบบการจัดแสดงสิ นค้าและนิ ทรรศการ วิเคราะห์พ้ืนที่ เตรี ยมพื้นที่ เลือกใช้
วัสดุอุปกรณ์ การใช้สื่อโฆษณา และการประชาสัมพันธ์
2. สามารถออกแบบ เขียนแบบ ทาหุ่นจาลองเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบ สร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ยวกั บ หลั ก การออกแบบจั ด แสดงสิ นค้ า และนิ ทรรศการ วิ เ คราะห์ พ้ื นที่
เตรี ยมพื้นที่ เลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ การใช้สื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
2. ออกแบบเขียนแบบการจัดแสดงสิ นค้าและนิทรรศการ
3. สร้างหุ่นจาลองการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
4. ปฏิบตั ิงานการจัดแสดงสิ นค้าและนิทรรศการด้วยความรอบคอบ สร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับ หลักการออกแบบการจัด แสดงสิ นค้าและนิ ท รรศการ การเตรี ยมพื้ น ที่ การ
วิเคราะห์พ้ืนที่ การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ แสง สี เสี ยง การใช้สื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์การออกแบบ เขียน
แบบ ทาหุ่นจาลอง เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3107-2208

สี เพื่องานออกแบบ
1-3-2
(Color to the design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีสีข้ นั พื้นฐาน จนถึงขั้นประยุกต์การใช้งาน
2. เข้าใจหลักการมองเห็นและการตอบสนอง
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (programmer idea color)
4. มีเจตคติที่ดีมีกิจนิสยั ที่ดีในการค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมและทางานด้วยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีสีข้ นั พื้นฐาน จนถึงขั้นประยุกต์การใช้งาน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการมองเห็นและการตอบสนอง
3. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (programmer idea color)
4. ปฏิบตั ิตามขั้นตอนการทางานสาหรับงานสี เพื่อการออกแบบได้ถูกต้องตามหลักการ โดยการค้นคว้าหา
ความรู ้เพิ่มเติมและทางานด้วยความรอบคอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับองค์ประกอบทฤษฎีสีข้ นั พื้นฐาน จนถึงขั้นประยุกต์การใช้งาน การมองเห็น
และการตอบสนอง ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (program idiacolor)

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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สาขางานตกแต่ งภายใน
3107-2301

เทคนิคงานตกแต่ งภายใน
2- 0- 2
(Interior Decoration Technical)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการติดตั้งเครื่ องเรื อนประเภทยึดติดตายเฉพาะสถานที่
2. สามารถ ตรวจสอบ ติดตั้ง ตกแต่ง พื้นผนัง ฝ้ าเพดาน งานระบบสร้างชิ้ นส่ วน ส่ วนประกอบของงาน
ตกแต่งภายใน
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บเสาะหาความรู ้และใช้เหตุผลในการปฏิบตั ิตกแต่งภายใน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ เทคนิคงานตกแต่งภายใน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับขั้นตอนการทางาน การแก้ปัญหางาน
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องเรื อนยึดติดตายเฉพาะที่ได้
4. ตรวจสอบ ติดตั้ง ตกแต่ง พื้นผนัง ฝ้าเพดาน งานระบบสร้างชิ้นส่ วนประกอบของงานตกแต่งภายใน
5. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ การติ ดตั้งเครื่ องเรื อน ประเภทยึด ต่ อตายเฉพาะสถานที่ เทคนิ ควิธีการติ ดตั้ง
ตกแต่งภายใน งานพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน งานระบบ สร้างชิ้นส่ วน เครื่ องเรื อนติดตาย ตกแต่งภายใน
3107-2302

งานตกแต่ งห้ องครัว
1-3-2
(Kitchen Room Decoration)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบ อ่านแบบเครื่ องเรื อนห้องครัว กาหนดวัสดุ-อุปกรณ์ เครื่ องเรื อนสาหรับการ
ตกแต่งภายห้องครัว
2. สามารถสร้างและประกอบเครื่ องเรื อนห้องครัวแบบต่างๆ
3. สามารถติดตั้งอุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า และระบบดูดควันเข้ากับการตกแต่งครัว
4. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบ อ่านแบบ งานตกแต่งห้องครัว
2. ติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ ระบบน้ าทิ้ง น้ าดี ระบบไฟฟ้า ระบบดูดควัน เครื่ องเรื อนห้องครัว
3. ปฏิบตั ิงานตกแต่งห้องครัว โดยการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติม และทางานด้วยความรอบคอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการออกแบบ อ่านแบบ แยกรายการ วัสดุ-อุปกรณ์ เครื่ องเรื อน ปฏิ บตั ิ การ
ตกแต่ งภายใน ห้องครัวสร้างและประกอบเครื่ องเรื อนและติ ดตั้งระบบน้ าทิ้ ง น้ าดี ระบบไฟฟ้ า ระบบ ดู ด ควัน
สาหรับงานตกแต่งห้องครัว
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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3107-2303

งานติดตั้งเครื่ องเรื อนยึดติดถาวร
1-3-2
(Furniture Built-in)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเครื่ องเรื อนแบบยึดติดตายเฉพาะที่
2. มีความสามารถในการ สร้างรู ปแบบโครงสร้าง วัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดติดตายกับผนัง
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้านความละเอียดและรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิงาน ติดตั้งเครื่ องเรื อนยึดติดผนัง
2. ติดตั้งเครื่ องเรื อนยึดติ ดตาย วางแผนการทางาน ประมาณการการเลือกใช้วสั ดุ สร้างเครื่ องเรื อนยึดติ ด
ผนังได้อย่างถูกต้อง
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ รู ปแบบ องค์ประกอบของงานติ ดตั้งเครื่ องเรื อนยึดติ ดตายมี การวางแผนการ
ทางาน ประมาณการการเลือกใช้วสั ดุ สร้างเครื่ องเรื อนยึดติดผนัง
3107-2304

งานตกแต่ งภายในบ้ านพักอาศัย
1-3-2
(Housing Interior and Decoration)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบตกแต่งภายใน
2. สามารถวางแผน กาหนดวัสดุ-อุปกรณ์สาหรับตกแต่งภายในบ้านพักอาศัย
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้านความละเอียดและรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานตกแต่งภายใน วัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องเรื อน
2. สร้างและประกอบเครื่ องเรื อนยึดติดตาย สาหรับบ้านพักอาศัย เช่น เตียง โต๊ะ เก้าอี้ ตู ้
3. ปฏิ บตั ิงานตกแต่งภายใน สร้างและประกอบเครื่ องเรื อน สาหรับบ้านพักอาศัย เช่ น เตี ยง โต๊ะ เก้าอี้ ตู ้
ได้อย่างถูกต้อง
4. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ งานตกแต่งภายใน วัสดุ-อุปกรณ์เครื่ องเรื อนปฏิบตั ิการตกแต่งภายใน สร้างและ
ประกอบเครื่ องเรื อนยึดติดตาย สาหรับบ้านพักอาศัย เช่น เตียง โต๊ะ เก้าอี้ ตู ้

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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3107-2305

งานตกแต่ งภายในอาคารสาธารณะ
1-3-2
(Public Decoration)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจ หลักการจัดวางเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายในอาคารสาธารณะ
2. มีความสามารถในการทาเครื่ องเรื อนประเภทลอยตัว ยึดติดตาย และเครื่ องเรื อนถอดประกอบ สาหรับ
ใช้ในอาคารสาธารณะ
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความประณี ต รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการปฏิ บตั ิ การการจัดการเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน ฝ้ าเพดาน ภายใน
อาคารสาธารณะ วิธีการทาเครื่ องเรื อนประเภทลอยตัว เครื่ องเรื อนประเภทยึดติ ดตาย เครื่ องเรื อน
ประเภทถอดประกอบที่ใช้ในอาคารสาธารณะ
2. ปฏิบตั ิงานตกแต่งภายในอาคารสาธารณะ การทาเครื่ องเรื อนประเภทลอยตัว เครื่ องเรื อนประเภทยึด
ตาย เครื่ องเรื อนประเภทถอดประกอบที่ใช้ในอาคารสาธารณะอย่างถูกต้อง
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการจัดวางเครื่ องเรื อนและตกแต่งผนัง ฝ้ าเพดาน ภายในอาคารสาธารณะ
วิธีการทาเครื่ องเรื อนประเภทลอยตัว เครื่ องเรื อนประเภทยึดตาย เครื่ องเรื อนประเภทถอดประกอบที่ ใช้ในอาคาร
สาธารณะ
3107-2306

งานติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ ตกแต่ งภายใน
2-0-2
(Material and equipment Fixtures)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความสามารถวิเคราะห์งานติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ ตกแต่งภายใน
2. มีความสามารถวางแผนประมาณระยะเวลา ในการดาเนินการ ติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่งภายใน
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความ รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิ การติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ตกแต่งภายใน โดยการวางแผนระบบเวลา
การทางาน การดาเนิ นการและกรรมวิธีในการติ ดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ ศึ กษาวัสดุอุปกรณ์ใหม่ที่ใช้ในการ
ผลิตติดตั้ง
2. ติดตั้งวัสดุ – อุปกรณ์ ตกแต่งภายใน โดยการวางแผนระยะเวลาการทางาน การดาเนิ นการและกรรมวิธี
ในการติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ ศึกษาวัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่ที่ใช้ในการติดตั้งอย่างถูกต้อง
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การติ ดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ ตกแต่ งภายใน โดยการวางแผนระยะเวลาการทางาน
การดาเนินการและกรรมวิธีในการติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ ศึกษาวัสดุอุปกรณ์ใหม่ ที่ใช้ในการติดตั้ง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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3107-2307

การประมาณราคางานตกแต่ งภายใน
(Cost Estimation Interior and Decoration)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

2-0-2

1. มีความเข้าใจหลักการรู ปแบบ ระบบและปั จจัยการประมาณราคาต้นทุน ราคารวม เงื่อนไขสัญญา และ
วิธีการจ่ายเงินงานตกแต่งภายตกแต่งภายใน
2. สามารถแยกรายการ วัสดุอุปกรณ์ คิ ดค่าแรง ค่าดาเนิ นการ ภาษี กาไร เสนอราคา และประมูลราคา
งานตกแต่งภายใน
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความ รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการปฏิ บตั ิ รู ปแบบและปั จจัยการประมาณราคา การประมาณราคา ราคา
ต้นทุ น ราคารวม เงื่ อ นไขสัญญา และวิธีการจ่ ายเงิ น แยกรายการวัส ดุ อุปกรณ์ ค่ าแรงงาน ตกแต่ ง
ภายใน ค่าดาเนินการ ค่าหักภาษี กาไร การลงรายการตามรู ปแบบ เพื่อเสนอข้อมูลราคา
2. ประมาณราคา ถอดแบบแยกรายการ ราคาต้นทุ น ราคารวมค่ าแรง ค่ าด าเนิ นการ ค่ าภาษี กาไร ลง
รายการตามรู ปแบบ เพื่อเสนอราคาได้ถูกต้อง
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ ห ลั ก ก าร รู ป แ บ บ แ ล ะ ปั จ จั ย ก าร ป ร ะ ม า ณ ร า ค า ก า ร ป ร ะ ม าณ ร าค า
อย่างคร่ าว ๆ ราคาต้นทุ น ราคารวม เงื่ อ นไขสัญ ญา และวิธีการจ่ ายเงิ น แยกรายการวัส ดุ อุ ปกรณ์ ค่ าแรงงาน
ประกอบการ ค่ าแรงงานตกแต่ งภายใน ตัวด าเนิ นการ ค่ าภาษี กาไร การลงรายการตามรู ปแบบ เพื่ อเสนอและ
ประมูลราคาเกี่ยวกับงานตกแต่งภายใน
3107-2308

เทคโนโลยีสีงานโลหะ
1-3-2
(Metal Pain Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของสี สาหรับการทางานสี บนพื้นผิวเหล็กและโลหะ
2. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการหลักการเลือกใช้สีให้เหมาะกับงานพื้นผิวเหล็กและโลหะ
3. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการคานวณพื้นที่และปริ มาณสี สาหรับการทางานสี บนพื้นผิวเหล็กและโลหะ
4. สามารถใช้สีสาหรับทาบนพื้นผิวเหล็กและโลหะตามข้อมูลทางวิชาการทางเทคนิค
5. มีเจตคติที่ดีมีกิจนิสยั ที่ดีในการค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมและทางานด้วยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานประเภทและคุณสมบัติของสี สาหรับการใช้สีเหมาะกับงานพื้นผิว เหล็กและโลหะ
2. เลือกใช้อุปกรณ์เครื่ องมืองานสี อุปกรณ์ช่วยชนิดต่างๆ การบารุ งรักษาเครื่ องมือ งานพื้นผิว เหล็กและโลหะ
3. เลือกเทคโนโลยีสีมาประยุกต์ใช้ในการทางานโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
4. ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสีงานโลหะ โดยการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมและทางานด้วยความรอบคอบ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ งานเกี่ ย วกับ องค์ประกอบของสี ส าหรั บการท างานสี บ นพื้ น ผิว เหล็กทั่วไป ผิ วเหล็ก
ที่ ต ้อ งการความทนทานสู ง และโลหะ โลหะผสม ทั้ง เก่ า และใหม่ การเลื อ กใช้ สี เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์
ให้เหมาะสมกับการท าผิวงาน การใช้งานตามข้อมู ลทางวิ ช าการทางเทคนิ ค ค านวณพื้ น ที่ ป ริ มาณสี ที่ ต ้องใช้
การตรวจสอบสี ความปลอดภัยในการทางานสี ปัญหาสี และแนวทางการแก้ไข
3107-2309

งานสี ตกแต่ งพิเศษ
1-3-2
(Masonry Pain Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ องค์ ป ระกอบของสี ส าหรั บ การท างานสี บ นพื้ น ผิ ว ปู น ผิ ว แผ่ น สั ง เคราะห์ ผิ ว ไม้
ไม้แผ่นเรี ยบ
2. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเลือกใช้สีให้เหมาะกับงานพื้นผิวปูนผิวแผ่นสังเคราะห์ ผิวไม้ไม้แผ่นเรี ยบ
3. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการคานวณพื้นที่และปริ มาณสี สาหรับการทางานสี บนพื้นผิวปูน ผิวแผ่นสังเคราะห์
ผิวไม้ไม้แผ่นเรี ยบ
4. สามารถใช้สีสาหรับทาบนพื้นปูนตามข้อมูลทางวิชาการทางเทคนิค
5. ปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสีตกแต่งพิเศษ โดยการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมและทางานด้วยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานประเภทและคุณสมบัติของสี สาหรับการใช้สีเหมาะกับงานพื้นผิวปูน ผิว
แผ่นสังเคราะห์ ผิวไม้ไม้แผ่นเรี ยบ
2. เลือก ใช้อุปกรณ์เครื่ องมืองานสี อุปกรณ์ช่วยชนิดต่างๆ การบารุ งรักษาเครื่ องมือ งานพื้นผิวปูนผิวแผ่น
สังเคราะห์ ผิวไม้ไม้แผ่นเรี ยบ
3. เลือกเทคโนโลยีสีมาประยุกต์ใช้ในการทางานโดยคานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
4. ทางานตามขั้นตอนงานสี บนพื้นปูนผิวแผ่นสังเคราะห์ ผิวไม้ไม้แผ่นเรี ยบได้ถูกต้องตามหลักการ โดย
การค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมและทางานด้วยความรอบคอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับ องค์ประกอบของสี สาหรั บการทางานสี บนพื้ นผิวปู น อิ ฐมอญ คอนกรี ต
พนังเบา ไฟเบอร์ ซี เมนต์ ปู นเก่ าปู นใหม่ ผิ วแผ่นสังเคราะห์ ผิวไม้ ไม้แผ่นเรี ยบ การเลื อกใช้สี เครื่ องมื อและ
อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการทาผิวงาน การใช้งานตามข้อมูลทางวิชาการทางเทคนิ ค เทคนิ คการทางานสี ตกแต่ง
ลวดลาย คานวณพื้นที่ปริ มาณสี ที่ตอ้ งใช้ การตรวจสอบสี ความปลอดภัยในการทางานสี ปั ญหาสี และแนวทางการ
แก้ไข
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สาขางานออกแบบและผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ด้วยวัสดุทดแทนไม้
(Wood Substitute Furniture Design and Production)
3107–2401

วัสดุทดแทนไม้ และอุปกรณ์
1-2-2
(Wood Substitutes and Fittings)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุทดแทนไม้ที่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์
2. มีทกั ษะในการเลือกใช้และประกอบอุปกรณ์กบั วัสดุทดแทนไม้ในงานเฟอร์นิเจอร์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัย
ความประหยัดและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความสาคัญ คุณสมบัติ คุณลักษณะ การใช้งานวัสดุทดแทนไม้ในงานเฟอร์นิเจอร์
2. เลือกใช้วสั ดุทดแทนไม้ตรงตามประเภทและลักษณะการใช้งาน
3. ติดตั้งอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวแต่ละชนิดเข้ากับวัสดุทดแทนไม้ในงานเฟอร์นิเจอร์ตามมาตรฐาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ ความส าคัญ วัต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต กระบวนการผลิ ต คุ ณ สมบัติ คุ ณ ลักษณะ
การใช้งานของวัส ดุ แ ผ่นเรี ยบ วัส ดุ ปิ ดผิว วัส ดุ ปิดขอบ วัส ดุ ประสาน การทาผิ วหน้าส าเร็ จ และติ ด ตั้งอุ ปกรณ์
ยึดเหนี่ยว (Fitting)เข้ากับวัสดุทดแทนไม้ในงานเฟอร์นิเจอร์
3107–2402

งานออกแบบเฟอร์ นิเจอร์ ด้วยวัสดุทดแทนไม้
1-3-2
(Wood Substitute Furniture Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการออกแบบ การเขี ยนแบบ การทาหุ่ นจาลองในงานเฟอร์ นิเจอร์
ที่ทาจากวัสดุทดแทนไม้
2. มีทกั ษะในการออกแบบ เขียนแบบ และการทาหุ่นจาลองงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากวัสดุทดแทนไม้
3. มี เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบ ตรงต่ อ เวลา ตระหนั ก ถึ ง
ความปลอดภัย ความประหยัดและรักษาสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การออกแบบ การเขี ย นแบบ การท าหุ่ น จ าลองในงานเฟอร์ นิ เจอร์
ที่ทาจากวัสดุทดแทนไม้
2. ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยมือตามเงื่อนไขกาหนด
3. เขียนแบบสามมิติงานเฟอร์นิเจอร์ตามเงื่อนไขกาหนด
4. ทาหุ่นจาลองงานเฟอร์นิเจอร์ตามเงื่อนไขกาหนด
5. เขียนแบบสาหรับงานการผลิตตามเงื่อนไขกาหนด
6. ประมาณราคาเฟอร์นิเจอร์ตามหลักการ
7. นาเสนองานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ ยวกับการร่ างแบบและการออกแบบระยะสั้น (Sketch Design)การเขี ยนแบบภาพสาม
มิ ติ การท าหุ่ นจ าลอง การเขี ย นแบบส าหรั บ งานการผลิ ต (Working Drawing) ส าหรั บ งานเฟอร์ นิ เจอร์
ที่ทาจากวัสดุทดแทนไม้ การประมาณราคาและการนาเสนองาน
3107–2403

งานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ด้วยวัสดุทดแทนไม้
2-3-3
(Wood Substitute Furniture Production)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากวัสดุทดแทนไม้
2. มีทกั ษะในกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุทดแทนไม้
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบ ตรงต่ อ เวลา ตระหนั ก ถึ ง
ความปลอดภัย ความประหยัดและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการผลิตเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
2. การอ่านแบบแบบงานเฟอร์นิเจอร์เพื่อการผลิต
3. วางแผนกระบวนการผลิตงานเฟอร์นิเจอร์ตามเงื่อนไขกาหนด
4. เลือกใช้เครื่ องมือเครื่ องจักร วัสดุอุปกรณ์ในงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ตามลักษณะงาน
5. ตัด เจาะ ขึ้นรู ป ติดขอบ และประกอบเฟอร์นิเจอร์ตามแบบกาหนด
6. ตรวจสอบคุณภาพเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ตามมาตรฐาน
7. นาเสนอผลงานเฟอร์ นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ การวางแผนกระบวนการผลิ ต หลัก การใช้วสั ดุ ให้เกิ ด การสู ญ เสี ย น้อยที่ สุ ด
เครื่ องมือเครื่ องจักร วิธีการในการตัด การเจาะ การขึ้นรู ป การติดขอบ และการประกอบเฟอร์ นิเจอร์ที่ทาจากวัสดุ
ทดแทนไม้ การตรวจสอบคุณภาพและการนาเสนอผลงาน
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งานประกอบติดตั้งเฟอร์ นิเจอร์ ด้วยวัสดุทดแทนไม้
2-3-3
(Wood Substitute Furniture Assembly and Installation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
2. มีทกั ษะในการประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ได้
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบ ตรงต่ อ เวลา ตระหนั ก ถึ ง
ความปลอดภัย ความประหยัดและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
2. วางแผนการประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ตามเงื่อนไขกาหนด
3. เลือกใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ในการประกอบติดตั้ง เฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ตามเงื่อนไขกาหนด
4. ประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ตามแบบกาหนด
5. ตรวจสอบคุณภาพและส่ งมอบงานตามมาตรฐานกาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเทคนิ ควิธีการใช้เครื่ องมือการวางแผน การประกอบติดตั้ง การตรวจสอบคุณภาพ
และการส่ งมอบงานการประกอบติ ด ตั้ งงานเฟอร์ นิ เจอร์ ร วมทั้ งระบบภายในอาคารที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
การประกอบติดตั้ง
3107–2405

งานบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่ ง
1-3-2
(Logistic Packaging)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ และการทาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการขนส่ ง
2. มีทกั ษะในการออกแบบและทาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการขนส่ ง
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบ ตรงต่ อ เวลา ตระหนั ก ถึ ง
ความปลอดภัย ความประหยัดและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ หลักการออกแบบ และการทาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการเก็บรักษาและการขนส่ ง
2. ออกแบบ บ รรจุ ภ ั ณ ฑ์ เ พื่ อการเก็ บ รั ก ษาและการขน ส่ งส าห รั บ เฟ อร์ นิ เจอร์ ด้ ว ยวั ส ดุ ท ดแท นไม้
ตามเงื่อนไขกาหนด
3. คานวณพื้นที่และปริ มาตรวัสดุเพื่อการบรรจุภณ
ั ฑ์ ป้องกันความเสี ยหาย
4. ทาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการเก็บรักษาและการขนส่ งสาหรับเฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ตามแบบกาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวัสดุการบรรจุภณ
ั ฑ์ การคานวณพื้นที่และปริ มาตร การป้องกันการเสี ยหาย
ของผลิตภัณฑ์ในบรรจุภณ
ั ฑ์การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ การทาบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการเก็บรักษาและการขนส่ ง การให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บนบรรจุภณ
ั ฑ์
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน

90
3107–2406

เครื่ องจักรและเทคโนโลยีการผลิตวัสดุทดแทนไม้
2-0-2
(Machines and Technology for Wood Substitute Production)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่ องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตวัสดุทดแทนไม้
2. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบ ตรงต่ อ เวลา ตระหนั ก ถึ ง
ความปลอดภัย ความประหยัดและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไม้
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับ หลักการท างานของเครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ ใช้ในการผลิ ตวัส ดุ การตัด การเจาะ
การติ ด ขอบ การขึ้ น รู ป การปิ ดผิ วแบบสองมิ ติ แ ละแบบสามมิ ติ การประกอบชิ้ น งาน การท าผิ วส าเร็ จ และ
เครื่ องจักรซี เอ็นซี ในงานวัสดุทดแทนไม้
3107–2407

งานผลิตภัณฑ์ จากวัสดุทดแทนไม้ หลังแปรรู ป
1-2-2
(Post-processing Wood Substitute Products)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการนาวัสดุผิดขนาดหรื อเศษเหลือจากการผลิตมาใช้
ให้เกิดประโยชน์
2. มีทกั ษะในการวางแผน ออกแบบและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผิดขนาดหรื อวัสดุเศษเหลือในงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบ ตรงต่ อ เวลา ตระหนั ก ถึ ง
ความปลอดภัย ความประหยัดและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการนาวัสดุผิดขนาดหรื อเศษเหลือจากการผลิตมาใช้ให้เกิดประโยชน์
2. วางแผนและออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุผิดขนาดหรื อเศษเหลือในงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
3. ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์จากวัสดุผิดขนาดหรื อเศษเหลื อในงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ดว้ ยวัสดุ ทดแทนไม้ตามหลักการและ
กระบวนการ
4. จัดการผลิตภัณฑ์หลังการผลิตตามหลักการและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภณ
ั ฑ์ และจาหน่าย
5. คานวณต้นทุนการผลิตและกาหนดราคาขายตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับความสาคัญ ประเภทและชนิ ดของวัส ดุผิดขนาดหรื อเศษเหลือจากการผลิ ต
ด้วยวัสดุทดแทนไม้ การใช้ประโยชน์จากวัสดุผิดขนาดหรื อเศษเหลือ การเก็บรักษา การบรรจุภณ
ั ฑ์ การคานวณ
ต้นทุน การผลิตและราคาจาหน่าย
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งานตกแต่ งสถานที่ด้วยวัสดุทดแทนไม้
1-3-2
(Wood Substitutes for Venue Decorations)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตรวจวัดพื้นที่วางแผน ออกแบบ ตกแต่งสถานที่ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
2. มีทกั ษะในการตรวจวัดพื้นที่วางแผน ออกแบบ และตกแต่งสถานที่ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ในการท างานด้ ว ยความประณี ต รอบคอบ ตรงต่ อ เวลา ตระหนั ก ถึ ง
ความปลอดภัย ความประหยัดและรักษาสิ่ งแวดล้อม.
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตรวจวัดพื้นที่วางแผน ออกแบบ ตกแต่งสถานที่ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
2. ตรวจวัดพื้นที่วางแผน และออกแบบการตกแต่งสถานที่ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ตามเงื่อนไขกาหนด
3. ตกแต่งสถานที่ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ตามแบบกาหนด
4. ตรวจสอบผลงานตกแต่งสถานที่ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ตามมาตรฐาน
5. นาเสนอผลงานตกแต่งสถานที่ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้ตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการตรวจวัดพื้ นที่ วางแผนและออกแบบการตกแต่งสถานที่ ดว้ ยวัสดุทดแทนไม้
เครื่ องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ขั้น ตอนการตกแต่ ง พื้ น ผนั ง ฝ้ า เพดาน การท าสี แ ละตกแต่ ง การประกอบติ ด ตั้ง
การตรวจสอบคุณภาพและการส่ งมอบงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3107-800X
วิชาฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

*-*-X

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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ฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ
3107-800X

วิชาฝึ กงาน
*-*-X
(On-the-Job Training)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บ ัติ งานอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อแหล่ งวิ ท ยาการ
จนเกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติ ที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิ งานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่ สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ งานที่ สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความ
เห็ น ชอบร่ ว มกัน ของผูร้ ั บ ผิ ด ชอบการฝึ กงานในสาขาวิ ช านั้น ๆ บัน ทึ กและรายงานผลการปฏิ บัติ งานตลอด
ระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3107-850X
วิชาโครงการ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

*-*-X
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3107-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

(Project)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดาเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดาเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดาเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นาเสนอผลการดาเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิ งระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขี ยนโครงการ การดาเนิ นงานโครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแปลผล การสรุ ปจัดทารายงาน การนาเสนอผลงานโครงการ ดาเนิ นการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายใน
3107-9001
3107-9002
3107-9003
3107-9004
3107-9005
3107-9006
3107-9007
3107-9008
3107-9009
3107-9010

เครื่ องเรื อนท้องถิ่น
เครื่ องเรื อนหวาย
การทาหุ่นจาลอง
งานกระจกเพื่อการตกแต่ง
การทาวงกบ บานประตู หน้าต่าง
เครื่ องซี เอ็นซี เพื่องานแกะสลัก
งานตกแต่งพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน
ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ
วิเคราะห์และพัฒนาเครื่ องเรื อน
งานไม้บางฝังลายและการอัดดัดโค้ง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
การสนทนาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
การสนทนาภาษามลายูสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย
การสนทนาภาษารัสเซี ยสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสาหรับการทางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสาหรับการทางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่ องเรื อนและตกแต่ งภายใน
3107-9001

เครื่ องเรื อนท้ องถิ่น
1-3–2
(Tradition Furniture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจคุ ณ สมบัติต่ างๆ ของวัส ดุ จากท้องถิ่ น ในการท าเครื่ องเรื อ น ส่ วนประกอบเครื่ องเรื อน และ
ผลิตภัณฑ์
2. เข้าใจหลักการในการออกแบบ และจัดองค์ประกอบที่สาคัญของการใช้วสั ดุจากท้องถิ่น
3. สามารถเลือกวัสดุจากท้องถิ่นในการทาเครื่ องเรื อน ส่ วนประกอบเครื่ องเรื อน และผลิตภัณฑ์
4. สามารถใช้เครื่ องมือ และอุปกรณ์ สาหรับงานวัสดุจากท้องถิ่นนั้น
5. มีเจตคติที่ดีมีกิจนิสยั ที่ดีในการค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมและทางานด้วยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบ คุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุจากท้องถิ่นนั้น
2. ออกแบบ และจัดองค์ประกอบที่สาคัญของการใช้วสั ดุจากท้องถิ่น
3. เลือกใช้วสั ดุทอ้ งถิ่นให้เหมาะสมกับงานเครื่ องเรื อนและผลิตภัณฑ์ตามภาคนั้น ๆ
4. ใช้เครื่ องมือ และอุปกรณ์ สาหรับงานวัสดุจากท้องถิ่นนั้น
5. ปฏิบตั ิงานเครื่ องเรื่ อท้องถิ่น โดยการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมและทางานด้วยความรอบคอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ คุ ณ สมบัติ รู ป แบบวัส ดุ ท้องถิ่ น มาท าเครื่ องเรื อนท้องถิ่ นของในภาคนั้น ๆ
ประวัติความเป็ นมาตลอดจนการออกแบบ และจัดองค์ประกอบที่สาคัญ วิธีการทา การเก็บรักษา การประยุกต์และ
การพัฒนา ใช้ในการทาเครื่ องเรื อน ส่ วนประกอบเครื่ องเรื อนและผลิตภัณฑ์ทอ้ งถิ่น
3107-9002

เครื่ องเรื อนหวาย
1-3-2
(Relate Furniture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ความเข้าใจชนิดของหวาย การนาหวายมาใช้งาน การออกแบบเครื่ องเรื อนหวาย
2. ความสามารถ ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ สาหรับงาน ใช้วสั ดุร่วม การดัดหวาย การเลือกหวายมาใช้ใน
การทาเครื่ องเรื อน
3. สามารถดาเนินขั้นตอนการทาเครื่ องเรื อนหวาย
4. มีเจนคติที่ดีมีกิจนิสยั ที่ดีในการค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมและทางานด้วยความรอบคอบ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิดของหวาย การนาหวายมาใช้งาน การออกแบบเครื่ องเรื อนหวาย
2. ใช้เครื่ องมื อและอุปกรณ์ สาหรับงานหวาย ใช่ วสั ดุร่วม การดัดหวาย การเลื อกหวายมาใช้ในการทา
เครื่ องเรื อน
3. เลือกขั้นตอนการทาเครื่ องเรื อนหวาย
4. ปฏิบตั ิงานหวาย โดยการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมและทางานด้วยความรอบคอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับหลักการการออกแบบเครื่ องเรื อนหวาย การใช้เครื่ องมื อและอุปกรณ์ สาหรั บ
งานหวาย การเลื อ กหวายมาใช้ ใช่ ว สั ดุ ร่ ว ม การดัด หวาย ขั้น ตอนการท าเป็ นเครื่ อ งเรื อ นหวายแบบต่ า งๆ
ข้อควรระวังและความปลอดภัย
3107-9003

การทาหุ่นจาลอง
1-3-2
(Model Making)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทาหุ่นจาลอง
2. มีความรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุ วิธีการใช้และดูแลรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการทาหุ่นจาลอง
3. มีความสามารถในการทาหุ่นจาลองภายในอาคารด้วยวัสดุต่างๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความประณี ต เป็ นระเบียบ สะอาด รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทาหุ่นจาลอง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวัสดุ วิธีการใช้ และดูแลรักษา เครื่ องมือ อุปกรณ์ ในการทาหุ่นจาลอง
3. ทาหุ่นจาลองภายในอาคารด้วยวัสดุต่างๆ
4. ปฏิบตั ิงานการทาหุ่นจาลองด้วยความประณี ต เป็ นระเบียบ สะอาด รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทาหุ่ นจาลอง ชนิ ด คุณลักษณะของวัสดุ การใช้และดูแลรักษาเครื่ องมือ
อุปกรณ์การทาหุ่นจาลอง การกาหนดมาตราส่ วน เทคนิคการทาหุ่นจาลองภายในอาคาร
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3107-9004

งานกระจกเพื่อการตกแต่ ง
1-3-2
(Glass for Decoration)
จุดประสงรายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ ชนิด คุณสมบัติ ของกระจกเพื่อการตกแต่ง
2. เข้าใจกระบวนการติดตั้ง การประมาณราคางานกระจก
3. สามารถใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ สาหรับงานงานกระจก
4. สามารถติดตั้งกระจกเข้ากับโครงไม้และโครงอลูมิเนียม
5. มีเจตคติที่ดีมีกิจนิสยั ที่ดีในการค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมและทางานด้วยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติ ของกระจกเพื่อการตกแต่ง
2. กระบวนการติดตั้ง การประมาณราคางาน
3. ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ สาหรับงานงานกระจก
4. ติดตั้งกระจกเข้ากับโครงไม้และโครงอลูมิเนียม
5. ปฏิบตั ิงานกระจกเพื่อการตกแต่ง โดยการค้นคว้าหาความรู ้เพิ่มเติมและทางานด้วยความรอบคอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติ ของกระจกเพื่อการตกแต่งกระบวนการติดตั้ง การประมาณ
ราคางานกระจก ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ สาหรับงานงานกระจกติดตั้งกระจกเข้ากับโครงไม้และโครงอลูมิเนียม
ข้อควรระวังและความปลอดภัยในการติดตั้ง
3107-9005

การทาวงกบ บานประตู หน้ าต่ าง
1-3-2
(Door Frame and Window Frame Making)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการปฏิบตั ิ การทาวงกบประตูหน้าต่างชนิดต่างๆ ขนาด รู ปแบบ การเข้าไม้
2. สามารถเลือกใช้ไม้ชนิดต่างๆในการทาวงกบ บานประตู หน้าต่าง
3. สามารถใช้เครื่ องมือไฟฟ้า เครื่ องจักรกลผลิตชิ้นส่ วน วงกบ บานประตู หน้าต่าง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิงาน การทาวงกบ บานประตู หน้าต่าง ขนาด รู ปแบบ ชิ้นส่ วน การ
เลือกใช้ไม้ได้อย่างถูกต้อง
2. ทาวงกบ บานประตู หน้าต่าง การเลือกใช้เครื่ องมือไฟฟ้า เครื่ องจักรได้อย่างปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การปฏิบตั ิการทาวงกบ บานประตูหน้าต่าง ขนาด รู ปแบบ การเลือกใช้ไม้ได้
อย่างมีคุณภาพ และปฏิบตั ิงานได้อย่างปลอดภัย
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3107-9006

เครื่ องซีเอ็นซี เพื่องานแกะสลัก
1–3-2
(Carving for CNC)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานแกะสลักไม้ ควบคุมด้วย ซี เอ็นซี เราเตอร์ การเขียนโปรแกรมสัง่ งาน
2. สามารถออกแบบชิ้นงานแกะสลัก ทั้งลายนูน และลายเว้า
3. สามารถติดตั้งอุปกรณ์ ดอกเราเตอร์ ตามรู ปแบบการแกะสลักไม้
4. สามารถเขียนโปรแกรมสัง่ งาน ควบคุมการทางานของเครื่ องซี เอ็นซี เราเตอร์
5. มีเจตคติที่ดีมีกิจนิสยั ที่ดีในการค้นคว้าความรู ้เพิ่มเติมและทางานด้วยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการแกะสลักงานไม้ควบคุมการทางานด้วยซี เอ็นซี เราเตอร์
2. เขียนโปรแกรม ควบคุม สัง่ การ การทางานของเครื่ องซี เอ็นซี เราเตอร์
3. ออกแบบชิ้นงานแกะสลัก ทั้งลายนูน และลายเว้า
4. ติดตั้งอุปกรณ์ ดอกเราเตอร์ ตามรู ปแบบการแกะสลักไม้
5. ปฏิ บัติ งานเครื่ อ งซี เอ็ น ซี เพื่ อ งานแกะสลัก โดยการค้น คว้า หาความรู ้ เพิ่ ม เติ ม และท างานด้ว ย
ความรอบคอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการการแกะสลักงานไม้ของเครื่ องซี เอ็นซี เราเตอร์ ควบคุมด้วยซี เอ็นซี
เราเตอร์ การเขียนโปรแกรมสัง่ งาน อุปกรณ์วดั อุปกรณ์เปลี่ยนเครื่ องมือ การกาหนดมิติ ออกแบบชิ้นงานแกะสลัก
ทั้งลายนูน และลายเว้า ติดตั้งอุปกรณ์ช่วย ดอกเราเตอร์ ตามรู ปแบบการแกะสลักไม้
3107-9007

งานตกแต่ งพื้น ผนัง ฝ้ าเพดาน
1-3-2
(Floor Wall and Ceiling Decoration)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจ วัสดุ-อุปกรณ์ พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน
2. สามารถตกแต่งพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน แต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้านความละเอียดและรอบคอบ แก้ปัญหางานถูกต้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ การใช้เครื่ องมือ ขั้นตอนงานตกแต่งพื้น
ผนัง ฝ้าเพดาน การทาสี งานตกแต่ง การติดตั้งฝ้าเพดาน
2. ใช้วสั ดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ ในงานตกแต่ง พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ทาสี งานตกแต่ง ติดตั้งฝ้าเพดาน ได้อย่างถูกต้อง
3. ประยุกต์ใช้หลักการและกระบวนการในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ การใช้เครื่ องมือ ขั้นตอนงานตกแต่ง พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน การทาสี
งานตกแต่ง การติดตั้งฝ้าเพดาน
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3107-9008

ทัศนียภาพและการตกแต่ งแบบ
1-3-2
(Perspective and Presentation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนทัศนียภาพภายในอาคาร
2. มีความรู ้เกี่ยวกับหลักการตกแต่ง แบบตกแต่งภายในได้
3. สามารถเขียนทัศนียภาพและตกแต่งแบบ การให้แสงเงา การแสดงบรรยากาศ ภายในอาคารได้
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความประณี ต เรี ยบร้อย สะอาด รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนทัศนียภาพภายในอาคาร
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ การตกแต่ง แบบตกแต่งภายใน
3. เขียนทัศนียภาพ การตกแต่งแบบ การให้แสงเงา การแสดงบรรยากาศภายในอาคาร
4. ปฏิ บตั ิ งานการเขี ยนทัศนี ยภาพและการตกแต่ งแบบด้วยความประณี ต เรี ยบร้อย สะอาด รับผิดชอบ
ตรงต่อเวลา
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการเขี ยนทัศนี ยภาพภายในอาคาร ตกแต่งแบบ การให้แสงเงา การแสดง
บรรยากาศภายในอาคาร
3107-9009

วิเคราะห์ และพัฒนาเครื่ องเรื อน
1-3-2
(Analysis Practice and Furniture Develop)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการ วิธีการวิเคราะห์และพัฒนาโครงสร้างเครื่ องเรื อน
2. สามารถ วิ เคราะห์ โครงสร้ าง วัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ เครื่ อ งเรื อ น วิ เคราะห์ ข ้อมู ล ในขั้น ตอนการผลิ ต
รวบรวมข้อมูล และจุดบกพร่ องต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความละเอียดและรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ถึงองค์ประกอบการวิเคราะห์และพัฒนาเครื่ องเรื อน
2. วิเคราะห์และพัฒนาโครงสร้างเครื่ องเรื อน ความบกพร่ อง และแก้ไขข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้น
3. วิเคราะห์และพัฒนา วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้กบั งานเครื่ องเรื อน
4. ปฏิ บตั ิ การวิเคราะห์ และพัฒ นาเครื่ องเรื อน โดยการค้นคว้าหาความรู ้ เพิ่ มเติ มและทางานด้วยความ
รอบคอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์และพัฒนาเครื่ องเรื อน รู ปแบบ โครงสร้างต่างๆ วัสดุอุปกรณ์
งานเครื่ องเรื อน วิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอนการผลิต การรวบรวมข้อมูลและจุดบกพร่ องต่างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น เพื่อนามา
พัฒนาเครื่ องเรื อน
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3107-9010

งานไม้ บางฝังลายและการอัดดัดโค้ ง
1-3-2
(Veneering and Bending)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการผลิตงานเยื่อไม้ ไม้บาง การฝังลาย การอัดดัดโค้งไม้
2. สามารถเลือกชนิ ดของแผ่นไม้ ชนิ ดของเครื่ องมือของการอัดชนิ ดของกาว และอุปกรณ์ ยึดและระยะ
ความโค้งของการดัด
3. สามารถดัดโค้งไม้ แบบอัดร้อน แบบอัดเย็น
4. สามารถฝังลายไม้แบบ veneering inlay bending intarsia
5. มีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในการเครื่ องอัดดัดโค้งประเภทเครื่ องอัดร้อนและเครื่ องอัดเย็น การฝังลายไม้
2. แสดงความรู ้ในการฝังลายไม้แบบ veneering inlay inlay banding intrasia
3. ดัดโค้งไม้ แบบอัดร้อน แบบอัดเย็น ฝังลายไม้แบบ veneering inlay inlay banding intrasia
4. ปฏิ บัติ งานไม้บ างฝั งลายและอัด ดัด โค้ง โดยการค้น คว้าหาความรู ้ เพิ่ ม เติ ม และท างานด้วยความ
รอบคอบ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องอัดดัดโค้งประเภทเครื่ องอัดร้อนและอัดเย็น เลือกชนิดของแผ่น
ไม้ (VENEER) ชนิ ดของเครื่ องมือของการอัด ชนิ ดของกาว และอุปกรณ์ยึดและระยะความโค้งของการอัดดัดโค้ง
และการฝังลายไม้แบบ veneering inlay inlay banding intrasia การสร้างไม้บางในงานเครื่ องเรื อนเพื่อการตกแต่ง
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-9201

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
(Chinese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. สามารถนาภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ภาษาจี น ฝึ กการฟั งและพูดภาษาจี น ฝึ กการเขี ยนและอ่านอักษรจี น การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9202

การสนทนาภาษาจีนสาหรับการทางาน
(Chinese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพู ด ภาษาจี นกลาง ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9203

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
(Japanese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ญี่ ปุ่ น ฝึ กฟั ง และพู ด ภาษาญี่ ปุ่ น ฝึ กเขี ย นและอ่ า นอัก ษรญี่ ปุ่ น การสนทนาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
3000-9204

การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสาหรับการทางาน
(Japanese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับ การฟั งและพู ด ภาษาญี่ ปุ่ น ฝึ กการอ่ านและเขี ย นประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
3000-9205

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
(Korean Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนาภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ เกาหลี ฝึ กฟั งและพู ดภาษาเกาหลี ฝึ กเขี ยนและอ่านอักษรเกาหลี การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
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3000-9206

การสนทนาภาษาเกาหลีสาหรับการทางาน
(Korean Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเกาหลีสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับ การฟั งและพู ด ภาษาเกาหลี ฝึ กการอ่ านและเขี ย นประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
3000-9207

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
(Vietnamese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟั ง พูด อ่านและเขี ยน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพู ด ภาษาเวี ยดนาม ฝึ กเขี ยนและอ่ านอักษรเวีย ดนาม การสนทนาสถานการณ์ ต่ าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9208

การสนทนาภาษาเวียดนามสาหรับการทางาน
(Vietnamese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเวียดนามสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่างๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพู ดภาษาเวียดนาม ฝึ กการอ่ านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การทางาน การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9209

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
(Bahasa Indonesia Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
2. สามารถนาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยในชีวิตประจาวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาอินโดนี เซี ย ฝึ กเขียนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ย
3000-9210

การสนทนาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสาหรับการทางาน
(Bahasa Indonesia Conversation for Work )

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟั งและพูดภาษาอินโดนี เซี ย ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซี ย
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3000-9211

ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
(Bahasa Malayu Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาบาฮาซามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชี วิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพู ด ภาษาบาฮาซามลายู การเขี ย นและอ่ า นค าและประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาบาฮาซามลายู
3000-9212

การสนทนาภาษามลายูสาหรับการทางาน
(Bahasa Malayu Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษามลายูสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาบาฮาซามลายูไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาบาฮาซามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์การทางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่างๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษาบาฮาซามลายู ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาบาฮาซามลายู
3000-9213

ภาษาและวัฒนธรรมพม่ า
(Burmese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาพม่า ฝึ กเขียนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า
3000-9214

การสนทนาภาษาพม่ าสาหรับการทางาน
(Burmese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพม่าสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจาวันและการทางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพู ด ภาษาพม่ า ฝึ กการอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มในเอกสารต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า
3000-9215

ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
(Khmer Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนาภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาเขมร ฝึ กเขียนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
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3000-9216

การสนทนาภาษาเขมรสาหรับการทางาน
(Khmer Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเขมรสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามทีกาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั งและพู ด ภาษาเขมร ฝึ กการอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ ผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
3000-9217

ภาษาและวัฒนธรรมลาว
(Lao Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศลาว
2. สามารถนาภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชี วิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาลาว ฝึ กเขี ยนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9218

การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทางาน
(Lao Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาลาวสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพู ด ภาษาลาว ฝึ กการอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9219

ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
(Filipino Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฟิ ลิปปิ นส์
2. สามารถนาภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจาวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาฟิ ลิปิโน ฝึ กเขียนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน
3000-9220

การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสาหรั บการทางาน
(Filipino Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพู ดภาษาฟิ ลิ ปิโน ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน
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3000-9221

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
(Russian Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศรัสเซี ย
2. สามารถนาภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษารัสเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชี วิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษารัสเซี ย ฝึ กเขียนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซี ย
3000-9222

การสนทนาภาษารัสเซียสาหรั บการทางาน
(Russian Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษารัสเซี ยสาหรับการทางาน
2. สามารถนาภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษารัสเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพู ด ภาษารั ส เซี ย การอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซี ย
3000-9223

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
(German Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเยอรมัน
2. สามารถนาภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ การฟั งและพูดภาษาเยอรมัน การเขียนและการอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9224

การสนทนาภาษาเยอรมันสาหรับการทางาน
(German Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันเพื่อการทางาน
2. สามารถนาภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจาวัน การทางานและการศึกษาต่อ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพู ด ภาษาเยอรมัน การอ่ านค าและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9225

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
(French language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส
2. เพื่อให้สามารถนาภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยคภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ การฟั งและพูดภาษาฝรั่งเศส การเขียนและอ่านคาและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจาวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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3000-9226

การสนทนาฝรั่งเศสสาหรับการทางาน
(French Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทางาน
2. สามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวันและการทางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคา ประโยค ภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาหนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ ก ารฟั งและพู ด ภาษาฝรั่ งเศส การอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทางานอาชี พ ต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004
3000-2005

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

122

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
3000-200X

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Activities ..)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ เพื่อพัฒนาตน องค์กร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดาเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สัยในการทางานด้วยความรั บ ผิ ดชอบ มี วินัย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและด าเนิ นกิ จกรรมองค์การวิช าชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติเกี่ ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิ จกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์ วิช าการและวิชาชี พ
เพื่ อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดาเนิ นการ ติ ดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชี พ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

123
3000-2005

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

0-2-0

(Moral and Ethical Promotion Activity)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสาคัญและหลักในการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาลตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิกิจกรรมทาความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น
3. มีจิตสานึ กและกิ จนิ สัยที่ ดีในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มี วินยั ซื่ อสัตย์สุจริ ต
และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ่ งที่ควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ่ งที่ไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. วางแผนและปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อปลูกจิตสานึ กความเป็ นคนดี กิจกรรมทาความดีตามรอยพระยุคลบาท
กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและกิ จกรรมเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุ มชน ท้องถิ่น
และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิ บัติเกี่ ยวกับ กิ จกรรมส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิ บาลตามค่ านิ ยมหลักของคนไทย 12
ประการ กิ จ กรรมปลู ก จิ ต ส านึ ก ความเป็ นคนดี กิ จ กรรมท าความดี ต ามรอยพระยุ ค ลบาท กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
ศิ ลปวัฒ นธรรม กิ จกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และกิ จกรรมอื่ น ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ บันทึก ประเมินผล และปรับปรุ งการทางาน
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