หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พ ที่ สัมพันธ์ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชี พช่ างเทคนิ คอุ ตสาหกรรม ให้ทนั ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้าน งานติดตั้งและ
บํารุ งรักษา งานอุตสาหกรรมการผลิต
4. เพื่ อ ให้ส ามารถสร้ า งสรรค์ แก้ปั ญ หา และนํา เทคโนโลยีม าใช้ใ นการพัฒ นา งานติ ด ตั้ง และ
บํารุ งรักษา งานอุตสาหกรรมการผลิต
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานติดตั้งและบํารุ งรักษา งานอุตสาหกรรมการผลิต
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงาน ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่ อ ให้ มี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ งานอาชี พ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ ซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี ร ะเบี ย บวิ นัย
เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ซื่อสัตย์สุจริ ต กตัญญู
กตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้า นพฤติ ก รรมลัก ษณะนิ สั ย ได้แ ก่ ความมี วิ นัย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามัค คี
มี มนุษยสัมพันธ์ เชื่อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบตั ิงานโดยคํานึ 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 อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ผลิตและตรวจสอบชิ้นส่ วนเครื่ องกล
3.4 ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื่ องมือ เครื่ องจักรกล
3.5 ประมาณราคางานซ่อมบํารุ ง งานอุตสาหกรรมการผลิต
3.6 วางแผนการจัดการความปลอดภัย
สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา
3.7 วางผังโรงงานและติดตั้งเครื่ องจักร
3.8 วางแผนซ่อมและบํารุ งรักษาเครื่ องมือ เครื่ องจักร
3.9 ซ่อมบํารุ งและบํารุ งรักษาเครื่ องมือ เครื่ องจักร
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สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
3.7 ควบคุมคุณภาพในการผลิต
3.8 ปรับปรุ งกระบวนการผลิตและเพิ่มผลผลิต
3.9 บริ หารงานผลิต
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
ผูส้ ํา เร็ จ การศึ กษาตามหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ ชั้นสู ง พุทธศัก ราช 2557 ประเภทวิ ชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิ คอุตสาหกรรม จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 83
หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(15 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(21 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า 83 หน่ วยกิต
โครงสร้างนี้ สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ ากําลัง
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่ องกล สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุ ง สาขาวิชาช่างต่อเรื อ
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สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0005
3100-0007
3100-0009
3111-0001
3111-0002

ชื่อวิชา
งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุช่าง
งานวัดละเอียด
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
เทคนิคงานบํารุ งรักษาเบื้องต้น

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

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรั บตัวและดําเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็ นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน
มี ค วามใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒ นาความรู ้ ใ หม่ มี ค วามสามารถในการใช้เ หตุ ผ ล การคิ ด วิ เ คราะห์
การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น มีคุณธรรม จริ ยธรรม มนุ ษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่ วน
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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3-0-3
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1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1209
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม

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

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1301
วิทยาศาสตร์เพื่องานไฟฟ้ าและการสื่ อสาร
3000-1302
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่ องกลและการผลิต
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1313
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3000-1314
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*
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1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิ ตศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม
3000-1404
คณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลสั พื้นฐาน
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
*-*-*

1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชีวติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1501
ชีวิตกับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
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
*-*-*

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

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุ ขภาพและสังคม
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพือ่ ภาวะผูน้ าํ
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
สุ ขภาพชุมชน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1606
การคิดอย่างเป็ นระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
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 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3100-0104
3100-0105
3111-2010

ชื่อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ความแข็งแรงของวัสดุ
เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
2-2-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3111-2001
3111-2002
3111-2003
3111-2004
3111-2005
3111-2006
3111-2007
3111-2008
3111-2009

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีวสั ดุอุตสาหกรรม
การเขียนแบบเพื่อการสื่ อสารทางเทคนิค
เทคโนโลยีชิ้นส่ วนเครื่ องกล
เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ
งานบํารุ งรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่ วม
งานเทคโนโลยีเครื่ องมือกล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
งานควบคุมระบบอัตโนมัติ
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-2-2
1-3-2
1-2-2
2-2-3
2-2-3
0-6-2
1-3-2
1-6-3
1-2-2
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2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งให้ครบตามที่กาํ หนดในกรณี ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยน
ได้สาขางานนั้น หรื อเลือกเรี ยนจากสาขางานอื่น ๆ รวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3111-2101
งานบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
2-2-3
3111-2102
งานบํารุ งรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุ ง
0-6-2
3111-2103
งานวางผังโรงงานและติดตั้ง
2-2-3
3111-2104
ออกแบบเครื่ องจักรกล
1-2-2
3111-2105
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
2-0-2
3111-2201
งานเครื่ องจักรกลของไหล
1-3-2
3111-2203
งานเครื่ องจักรกลความร้อน
1-3-2
3111*2101 ถึง 3111*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3111-5101
งานติดตั้งและบํารุ งรักษา 1
3111-5102
งานติดตั้งและบํารุ งรักษา 2
3111-5103
งานติดตั้งและบํารุ งรักษา 3
3111-5104
งานติดตั้งและบํารุ งรักษา 4
3111-51XX งานติดตั้งและบํารุ งรักษา …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.2 สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
รหัสวิชา
3111-2201
3111-2202
3111-2203
3111-2204
3111-2205

ชื่อวิชา
งานเครื่ องจักรกลของไหล
งานเครื่ องจักรกลของแข็ง
งานเครื่ องจักรกลความร้อน
งานไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมการผลิต
เทคโนโลยีการผลิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3111-2206
เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
1-2-2
3111-2207
เทคนิคการศึกษางาน
1-2-2
3111-2208
งานสร้างอุปกรณ์นาํ เจาะและจับยึด
1-3-2
3111-2209
เทคโนโลยีซีเอ็นซี
1-3-2
3111-2105
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
2-0-2
3111*2101 ถึง 3111*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3111-5201
งานอุตสาหกรรมการผลิต 1
3111-5202
งานอุตสาหกรรมการผลิต 2
3111-5203
งานอุตสาหกรรมการผลิต 3
3111-5204
งานอุตสาหกรรมการผลิต 4
3111-52XX งานอุตสาหกรรมการผลิต …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา ที่สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหน่ วยกิ ตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละ
รายวิชาเพื่อนําไปจัดแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3111-8001 หรื อรายวิชา 3111-8002 และ 3111-8003
รหัสวิชา
3111-8001
3111-8002
3111-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
* -* - 2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ( 4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3111-8501 หรื อรายวิชา 3111-8502 และ 3111-8503
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3111-8501
โครงการ
3111-8502
โครงการ 1
3111-8503
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยต้อง
ไม่ เ ป็ นรายวิช าที่ เ คยศึ ก ษามาแล้ว และต้อ งไม่ เ ป็ นรายวิ ช าที่ ก าํ หนดให้ศึ ก ษาโดยไม่ นับหน่ ว ยกิ ต รวม
ในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3111-9001
เทคนิคงานเชื่อมและการตรวจสอบ
1-3-2
3102-9001
เทคนิคการประมาณราคา
2-0-2
3100-0124
การวางแผนและควบคุมการผลิต
2-0–2
3100-0101
กลศาสตร์วิศวกรรม
3-0–3

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
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หน้ าว่ าง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3100-0001
งานเทคนิคพื้นฐาน
3100-0002
เขียนแบบเทคนิค
3100-0003
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
3100-0004
วัสดุช่าง
3100-0005
งานวัดละเอียด
3100-0006
งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทัว่ ไป
3100-0007
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
3100-0008
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3100-0009
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
3111-0001
3111-0002
เทคนิคงานบํารุ งรักษาเบื้องต้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3100-0001

งานเทคนิคพืน้ ฐาน
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แก้ปัญหา และนําไปประยุกต์ใช้กบั งานอื่นได้
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทํางานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ตเรี ยบร้ อย ละเอี ยด
รอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้นในการผลิตชิ้นงาน
2. ใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ และเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. ปรับแต่ง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่ องมือกลในงานช่างเครื่ องกล
4. ร่ างแบบบนชิ้นงาน แปรรู ป ขึ้นรู ป ประกอบ และปรับชิ้นงานโลหะด้วยเครื่ องมือ (Hand tools) และ
เครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือ (Hand tools) และเครื่ องมือกลเบื้องต้น ความปลอดภัยใน
การปฏิบตั ิงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่ างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียวงาน
เครื่ องมือกลเบื้องต้น และงานประกอบ
3100-0002

เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อนและแบบสัง่ งาน
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสัยในการทํางานด้วย
ความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข
ตัวอักษร มาตราส่ วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใช้อุปกรณ์เขียนแบบเบื้องต้นการ
เขียนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์งานช่ างอุตสาหกรรม การใช้มาตราส่ วน การบอกขนาดมิติ การสร้ าง
รู ปทรงเรขาคณิ ต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3
ภาพพิกทอเรี ยล (Pictorial) ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน การอ่าน
สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
3100-0003

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุปกรณ์วงจรไฟฟ้ าวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. มีเจตคติที่ดี ปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความ
รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการของทฤษฎี ไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ เบื้ องต้น วิธีป้องกันอันตราย
จากไฟฟ้ า
2. ใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้ า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวนํา ฉนวน แหล่งกําเนิดไฟฟ้ า หน่วยวัดไฟฟ้ า การใช้เครื่ องมือวัดไฟฟ้ า
เบื้ องต้น สั ญ ลัก ษณ์ แ ละอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ง ไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ ป้ องกัน และการต่ อ สายดิ น การทํา งานของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าขนาดเล็ก โครงสร้ าง สัญลักษณ์ คุณสมบัติ และวงจรใช้งานของตัวต้านทาน คาปาซิ เตอร์ อินดักเตอร์
ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ เอสซี อาร์ วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ หม้อแปลงไฟฟ้ า สวิตช์ ขั้วต่อสาย ปลัก๊ แจ๊ค รี เลย์
ลําโพง ไมโครโฟน เครื่ องมือกล หัวแร้งบัดกรี คีม ไขควง การใช้เครื่ องมือวัดพื้นฐานที่จาํ เป็ นในทางอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมิเตอร์ เครื่ องจ่ายกําลังงานไฟฟ้ า เครื่ องกําเนิดสัญญาณ และออสซิ ลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
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3100-0004

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

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

งานชิ้นส่ วนเครื่องกลทัว่ ไป
1-3-2
(General Machine Elements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. สามารถวางแผนปฏิบตั ิการถอดประกอบ ติดตั้ง และปรับตั้งชิ้ นส่ วนยึดประสาน ชิ้ นส่ วนทัว่ ไปและ
ชิ้นส่ วนส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วย
ความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. วางแผน เตรี ยมงาน ตรวจวิเคราะห์การถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นส่ วนยึดประสาน ชิ้นส่ วนทัว่ ไป
และชิ้นส่ วนส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. บํารุ งรักษาชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามหลักการการใช้งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบในงาน
สวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยทัว่ ไป การวางแผนปฏิบตั ิการ การถอดประกอบ
ชิ้นส่ วนยึดประสานและชิ้นส่ วนทัว่ ไป สลัก สกรู โบลต์และนัต หมุดยํ้า สปริ ง กลไก การถอดประกอบชิ้นส่ วนส่ ง
กําลัง เพลา ลิ่ม สไปลน์ รองลื่น ตลับลูกปื น เฟื อง สายพานและพูลเลย์ ลูกเบี้ยว คลัตช์ คัปปลิง เบรกความปลอดภัย
เฉพาะงาน
3100-0007

งานเชื่อมและโลหะแผ่ น
1-3-2
(Welding and Sheet Metal)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น
2. สามารถเขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์ข้ ึนรู ป ประกอบงานโลหะแผ่น เตรี ยมชิ้นงาน
งานเชื่อมไฟฟ้ า เชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวที
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วย
ความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น
2. เขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ ขึ้นรู ป ประกอบงานโลหะแผ่นตามแบบ
3. เชื่อมไฟฟ้ า และเชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวทีตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ หลักการเชื่ อมแก๊สและเชื่ อมไฟฟ้ าเบื้องต้น การแล่นประสาน การเชื่ อมแผ่น
เหล็กกล้าในตําแหน่งท่าเชื่อมต่าง ๆ รอยต่อชน ตัวทีและต่อหน้าแปลน งานโลหะแผ่นเบื้องต้น การเขียนแผ่นคลี่
อย่างง่าย การขึ้นรู ป การประกอบชิ้นงานโลหะแผ่น
3100-0008

งานคอมพิวเตอร์ เบือ้ งต้ น
1-2-2
(Basic Computer)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ และกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป การใช้อินเทอร์เน็ตในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานอย่างเป็ นระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม จริ ยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น ระบบปฏิบตั ิการโปรแกรม
สําเร็ จรู ปและอินเตอร์เน็ตในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น การใช้ระบบปฏิบตั ิการ การใช้โปรแกรม
ประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตสื บค้นข้อมูล จริ ยธรรม และ ความรับผิดชอบ
ในการใช้คอมพิวเตอร์กบั งานอาชีพ
3100-0009

งานเครื่องมือกลเบือ้ งต้ น
1-3-2
(Basic Machine Tools)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ ในงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
2. สามารถปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด ตรง
ต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ การบํารุ งรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่ องมือกล
พื้นฐานตามคู่มือ
2. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
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ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การจําแนกชนิ ด ส่ วนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุ งรักษาและหลักความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงานกับเครื่ องมือกลพื้นฐาน การคํานวณค่า ความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการป้ อน องค์ประกอบที่จาํ เป็ น
ในการปฏิบตั ิงาน งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ ตามแบบสัง่ งาน และหลักความปลอดภัย
3111-0001

งานนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์
1-3-2
(Pneumatic & Hydraulics )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
2. นําความรู ้ไปใช้ในการอ่านและเขียนวงจร ต่อวงจรควบคุมการทํางานระบบนิวแมติกส์และ ไฮดรอลิกส์
3. ปฏิ บตั ิ งานด้วยความรั บผิดชอบ มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทํางานด้วยความละเอี ยดรอบคอบ
ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามหลักวิชาการ
2. ต่อวงจรควบคุมการทํางานระบบนิวแมติกส์ตามข้อกําหนด
3. ต่อวงจรควบคุมการทํางานระบบไฮดรอลิกส์ตามข้อกําหนด
4. ติดตั้งระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยมือและระบบอัตโนมัติตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานนิ วแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น ชนิ ด สัญลักษณ์ โครงสร้าง
การทํางานและการทดสอบอุปกรณ์นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ การอ่าน การเขียนวงจรและต่อวงจรควบคุมทิศทาง
วงจรปรับความเร็ ว วงจรเรี ยงลําดับ วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และวงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ
(Automatic) ของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
3111-0002

เทคนิคงานบํารุงรักษาเบือ้ งต้ น
1-3-2
( Basic Maintenance Technique )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบํารุ งรักษาขั้นพื้นฐาน (AM)
2. นําความรู ้ไปใช้ปฏิบตั ิงานบํารุ งรักษาขั้นพื้นฐาน (AM)
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ
มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ
ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับงานบํารุ งรักษาขั้นพื้นฐาน (AM) ตามหลักวิชาการ
2. ปฏิบตั ิงานบํารุ งรักษาขั้นพื้นฐาน(AM) ตามข้อกําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ วิ ธี ท าํ ความสะอาด วิ ธี ก ารหล่ อ ลื่ น เครื่ อ งจัก ร วิ ธี ก าร ขัน แน่ น ปรั บ แต่ ง
และตรวจสอบชิ้ น ส่ ว นเครื่ อ งจัก รกล ในส่ ว นของ นัต โบลท์ การหล่ อ ลื่ น ระบบส่ ง กํา ลัง ระบบนิ ว แมติ ก ส์
ระบบไฮดรอลิกส์และระบบไฟฟ้ า
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หน้ าว่ าง
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001
3001-2001
3100-0104
3100-0105
3111-2010

การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ความแข็งแรงของวัสดุ
เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3111-2001
3111-2002
3111-2003
3111-2004
3111-2005
3111-2006
3111-2007
3111-2008
3111-2009

เทคโนโลยีวสั ดุอุตสาหกรรม
การเขียนแบบเพื่อสื่ อสารทางเทคนิค
เทคโนโลยีชิ้นส่ วนเครื่ องกล
เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ
งานบํารุ งรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่ วม
งานเทคโนโลยีเครื่ องมือกล
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม
งานควบคุมระบบอัตโนมัติ
เทคนิคการจัดการความปลอดภัย

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา
3111-2101
3111-2102
3111-2103
3111-2104
3111-2105
3111-2201
3111-2203

งานบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
งานบํารุ งรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุ ง
งานวางผังโรงงานและติดตั้ง
ออกแบบเครื่ องจักรกล
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
งานเครื่ องจักรกลของไหล
งานเครื่ องจักรกลความร้อน
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สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
3111-2201
3111-2202
3111-2203
3111-2204
3111-2205
3111-2206
3111-2207
3111-2208
3111-2209
3111-2105

งานเครื่ องจักรกลของไหล
งานเครื่ องจักรกลของแข็ง
งานเครื่ องจักรกลความร้อน
งานไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมการผลิต
เทคโนโลยีการผลิต
เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
เทคนิคการศึกษางาน
งานสร้างอุปกรณ์นาํ เจาะและจับยึด
เทคโนโลยีซีเอ็นซี
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์การ หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชี พ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
องค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิม่ ผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัดอดทน
และสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการความเสี่ ยง
การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตการ
จัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การนํากิ จกรรมระบบ
คุณภาพและเพิม่ ผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ เ วเตอร์ แ ละสารสนเทศ
การสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่าน จัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

26
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนิ นการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงาน
อาชี พ โดยใช้ค อมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละสารสนเทศ และ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศการประยุกต์ใช้โปรแกรม
สําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3100-0104

นิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์
2-2-3
(Pneumatics and Hydraulics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม
2. สามารถออกแบบ ติดตั้ง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ ทั้งแบบเชิงกลและแบบไฟฟ้ า
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้เกี่ยวกับการทํางานของระบบนิ วแมติกส์และไฮดรอลิกส์ และมีกิจนิ สัยใน
การทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม
2. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบเชิงกลตามเงื่อนไขของงาน
3. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบไฟฟ้ าตามเงื่อนไขของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การออกแบบและติดตั้งระบบนิ วแมติกส์ หลักการทํางานเบื้องต้นของระบบนิ วแมติกส์
อุปกรณ์ในระบบนิ วแมติกส์ ปั๊ มลม วาล์ว อุปกรณ์ทาํ งานรวมทั้งระบบสุ ญญากาศ การเขียนผังวงจรนิ วแมติกส์ และการ
แสดงการเคลื่ อนที่ การออกแบบและเขี ยนวงจรนิ วแมติ กส์ แบบทํางานต่ อเนื่ อง อุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าและโซลิ นอยด์วาล์ว
การออกแบบและเขียนวงจรนิ วแมติกส์ ควบคุมการทํางานด้วยรี เลย์ไฟฟ้ าและโปรแกรมเมเบิลลอจิ กคอนโทรล (PLC)
การบํารุ งรักษาและแก้ไขปั ญหาของระบบนิ วแมติกส์ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การออกแบบและติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์
หลักการทํางานเบื้องต้นของระบบ ไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ในระบบไฮครอลิกส์ นํ้ามันไฮดรอลิกส์ ชุดต้นกําลัง วาล์ว และ
อุ ปกรณ์ทาํ งาน การเขียนผังวงจรไฮดรอลิ กส์ การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิ กส์ ควบคุ มด้วยรี เลย์ไฟฟ้ า และ
โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) การบํารุ งรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบไฮดรอลิกส์
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3100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ
3-0-3
(Strength of Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครี ยด และสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุก ต์ใ ช้ห ลัก ความแข็ง แรงของวัส ดุ ใ นการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพิ นิ จ ชิ้ น ส่ ว น
โครงสร้างและเครื่ องจักรกล
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ของแข็งในการแก้ปัญหา มีความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและความคุม้ ค่าของวัสดุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของความเค้น ความเครี ยดและสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของชิ้ นส่ วนเนื่ องจากอุณหภูมิ การต่อกันโดยใช้แนว
เชื่อมและหมุดยํ้า
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน เพลารับแรงและทอร์ ก คานรับแรง
และโมเมนต์ดดั
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ
ความเครี ยดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุน่ ของฮุก มอดูลสั ความยืดหยุน่ ความเค้นเนื่ องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ความเค้น
ในวัสดุซ่ ึ งต่อกันโดยการเชื่ อมและโดยการใช้หมุดยํ้า ความเค้นในภาชนะความดัน การบิดของเพลา ทฤษฎีของคาน
แผนภาพแรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ความเค้นดัดและความเค้นเฉื อนในคาน การหาระยะแอ่นตัวของคานโดยวิธีโมเมนต์
ร่ วมกับพื้นที่ พื้นฐานการรวมความเค้น การประยุกต์ความรู ้ในงานอาชีพ
3111-2010

เทคโนโลยีการขนถ่ ายวัสดุ
2-2-3
(
)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการขนถ่ายวัสดุในรู ปแบบต่างๆ
2. สามารถออกแบบ และเลือกใช้รูปแบบการขนถ่ายได้ถูกต้องเหมาะสม
3. สามารถประกอบติดตั้ง ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลขนถ่ายวัสดุแบบต่างๆ
4. สามารถเลือกใช้งาน ตรวจสอบ บํารุ งรักษาอุปกรณ์ยกขนย้ายวัสดุ
5. มีเจตคติที่ดีในการจัดระบบงานให้มีประสิ ทธิ ภาพ มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความเป็ น ระเบียบ

รอบคอบและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา

1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการขนถ่ายวัสดุตามลักษณะวัสดุที่ขนถ่าย
ออกแบบ และเลือกใช้รูปแบบการขนถ่ายวัสดุตามข้อกําหนด
ประกอบติดตั้ง ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลขนถ่ายวัสดุตามข้อกําหนด
เลือกใช้งาน ตรวจสอบ บํารุ งรักษาอุปกรณ์ยกขนย้ายวัสดุตามข้อกําหนด

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้างส่ วนประกอบ ประโยชน์ กฎเกณฑ์การเลือกใช้งาน การออกแบบ
อัตราการขนถ่าย การหากําลังขับ การประกอบติดตั้ง ตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลขนถ่ายวัสดุแบบ
ต่างๆได้แก่ ระบบการขนถ่ายวัสดุแบบต่อเนื่องด้วย สายพานขนถ่ายวัสดุ สกรู ขนถ่าย ลูกกลิ้งลําเลียง กระพ้อ
ลําเลียง โซ่ใบกวาด ระบบขนถ่ายด้วยนํ้าหนักตัวเอง ระบบขนถ่ายด้วยแรงเขย่า ระบบขนถ่ายด้วยลมอัด การ
เลือกใช้งาน ตรวจสอบบํารุ งรักษา ตลอดจนศึกษากฎระเบียบและข้อควรระวัง ในการใช้งานอุปกรณ์ยกขนย้าย
วัสดุดว้ ยลวดสลิง รอก เครน และปั้ นจัน่

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3111-2001

เทคโนโลยีวสั ดุอุตสาหกรรม
(Industrial Material Technology)

1-2-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแบ่งกลุ่ม คุณสมบัติ และการใช้งานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. นําความรู้ไปใช้วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใช้วสั ดุได้เหมาะสมกับประเภทของงาน
3. นําความรู้ไปใช้ปรับปรุ งคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้อนอย่างง่ายในโรงงาน
4. นําความรู้ไปใช้ทดสอบวัสดุอย่างง่ายในโรงงาน
5. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีในการสื บเสาะหาความรู้เกี่ยวกับวัสดุศาสตร์ และตระหนักถึง
ประสิ ทธิภาพและความประหยัด มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ในการอ่านและเขียนรหัสวัสดุตามมาตรฐาน ISO, JIS, DIN, BS, AISI, และ SAE
2. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใช้วสั ดุได้เหมาะสมตามข้อกําหนดการใช้งาน
3. ปรับปรุ งคุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้อนตามข้อกําหนด
4. ทดสอบวัสดุอย่างง่ายในโรงงานตามข้อกําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับค่ าคุ ณสมบัติเฉพาะของวัสดุ ประเภทแก็ส ของเหลว ของแข็ง หลักการแบ่ งกลุ่ ม
คุณสมบัติ และการใช้งานของวัสดุอุตสาหกรรม คุณสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางเคมีของโลหะ การแบ่งประเภท
มาตรฐาน การเลือกใช้งานเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ กรรมวิธีปรับปรุ งคุณสมบัติของโลหะ การทดสอบวัสดุอย่างง่ายใน
โรงงาน การทดสอบวัสดุแบบทําลายและไม่ทาํ ลาย คุณสมบัติของอโลหะและการใช้งาน วัสดุสงั เคราะห์และการใช้งาน
วัสดุใหม่ๆในงานอุตสาหกรรม (Advanced materials) เช่นวัสดุงานคอมโพสิ ต วัสดุข้ นั สู งในอุตสาหกรรมยานยนต์ วัสดุ
นาโน หรื อนาโนคอมโพสิ ตชนิ ดของสารหล่อลื่นและการใช้งาน การกัดกร่ อนในโลหะและการป้ องกัน วัสดุอนั ตราย
และสัญลักษณ์ ระบบการกําหนดชื่อเรี ยก และสัญลักษณ์ของวัสดุตามมาตรฐานนิยม เช่น ISO, JIS, DIN, DIN EN , BS,
AISI, SAE , มอก. ฯลฯ
3111-2002

การเขียนแบบเพือ่ สื่ อสารทางเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing for Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการอ่านแบบ เขียนแบบภาพฉาย ภาพตัด ภาพคลี่ ภาพสเกตมือเปล่า
2. สามารถสเกตแบบสัง่ งานตามมาตรฐาน ISO อย่างน้อย 5 มาตรฐาน
3. สามารถอ่าน วิเคราะห์และเขียนแบบเครื่ องกล
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการอ่านแบบ เขียนแบบชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามมาตรฐาน
2. อ่านและเขียนแบบภาพประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามมาตรฐาน
3. สเกตแบบสั่งงานตามมาตรฐาน ISO
4. เขียนแบบงานภาพคลี่ตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับมาตรฐานเส้น (DIN ISO 128-24) ตัวหนังสื อ ตัวเลข กระดาษเขียนแบบ มาตราส่ วน
ภาพสามมิติ วิธีเขียนแบบฉายภาพตามมาตรฐาน ISO-E และ ISO-A (DIN ISO 5456-02) ระบบการกําหนดขนาด การ
บอกขนาดชิ้นงาน (DIN 406-10) การระบุค่าพิกดั ความเผือ่ อิสระ (DIN ISO 2768) พิกดั งานสวม (DIN ISO 286) ค่าพิกดั
รู ปทรงและตําแหน่ง คุณภาพผิวงาน (DIN ISO 1302) ค่าความแข็งชิ้นงาน การเขียนแบบงานด้วยเทคนิคภาพตัดแบบ
ต่างๆ อ่านวิเคราะห์และเขียนแบบเครื่ องจักรกล หรื ออุปกรณ์ ประกอบด้วย สัญลักษณ์ สลักอัด เกลียว แหวน เพลา
สปริ ง ลิ่ม เฟื อง แบริ่ ง เขียนภาพประกอบ (Assembly Drawing) และการเขียนแบบสัง่ งานภาพแยกชิ้น (Detail Drawing)
แบบสัญลักษณ์งานเชื่อมและบัดกรี แบบงานภาพคลี่ การอ่านและแปลความหมายของไดอะแกรม ชาร์ทในงานช่างและ
การสเกตแบบงานด้วยมือเปล่า
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3111-2003

เทคโนโลยีชิ้นส่ วนเครื่องกล
1-2-2
(Machine Elements Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด หน้าที่ มาตรฐานของชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามมาตรฐาน ISO , DIN , JIS
2. นําความรู้ไปใช้คาํ นวณและเลือกใช้ชิ้นส่ วนเครื่ องกลในการออกแบบ การผลิต และการซ่อมบํารุ ง
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีเจตคติที่ดีในการสื บเสาะหาความรู้และสารสนเทศของชิ้นส่ วนเครื่ องกล
และมีความตระหนักถึงประสิ ทธิผล และประสิ ทธิภาพของการใช้ชิ้นส่ วนเครื่ องกล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ชนิด หน้าที่ และมาตรฐานของชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามมาตรฐาน
2. คํานวณและเลือกใช้ชิ้นส่ วน ยึดแน่นและขัดตัวตามข้อกําหนด
3. คํานวณและเลือกใช้ชิ้นส่ วนส่ งถ่ายกําลังตามข้อกําหนด
4. คํานวณและเลือกใช้ชิ้นส่ วนรองลื่นและการหล่อลื่นตามข้อกําหนด
5. คํานวณและเลือกใช้งานสวมตามระบบ ISO
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับชนิด หน้าที่ของชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามมาตรฐาน ISO , DIN , JIS และแหล่งสารสนเทศ
ของชิ้นส่ วนเครื่ องกล รวมทั้งการคํานวณและเลือกใช้ในการออกแบบหาขนาดที่เหมาะสมในการผลิต และการซ่อมบํารุ ง
ทางเครื่ องกล เกี่ยวกับชิ้นส่ วนทําหน้าที่ยดึ แน่นและขัดตัวส่ งกําลัง เช่น สลักเกลียว สลักอัด ลิ่ม สไปลน์ ฯลฯ ชิ้นส่ วนส่ ง
ถ่ ายกําลัง เช่ น สายพาน เฟื อง โซ่ กาํ ลัง คลัตซ์ คัปปลิ้ ง เพลา ชิ้ นส่ วนรองลื่ น เช่ น บูชแบริ่ ง แบริ่ งลูกกลิ้ งและ
การหล่อลื่น ตลอดจนการคํานวณระบบงานสวม
3102-2004

เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ
2-2-3
(Measuring and Inspection Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวัดด้วยเครื่ องมือวัดเชิงมิติ
2. นําความรู ้ไปใช้ในการวัดและตรวจสอบด้วยเครื่ องมือวัดเชิงมิติ
3. นําความรู ้ไปใช้ในการประยุกต์ใช้เครื่ องมือวัดและจัดทําเอกสารควบคุมเพื่อการสอบขนาดงานผลิต
4. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ และปลอดภัย มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพงานของงานและมีจริ ยธรรมในการสรุ ปและรายงานผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการวัดด้วยเครื่ องมือวัดเชิงมิติ ตามหลักวิชาการ
2. วัดและตรวจสอบด้วยเครื่ องมือวัดเชิงมิติตามค่าพิกดั ความเผื่อที่กาํ หนด
3. ประยุกต์ใช้เครื่ องมือวัดเพื่อการสอบขนาดงานผลิตตามข้อกําหนด
4. จัดทําสถิติในการวัดตรวจสอบ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตตามข้อกําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของงานวัดละเอียด ชนิ ด หน้าที่ การใช้งาน การบํารุ งรักษา เวอร์ เนี ยร์ คาลิป
เปอร์ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่ องมือวัดละเอียดแบบถ่ายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริ ง เกจสอบเกลียว
การใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือวัดเชิงมิติ เช่น แท่นระดับ เวอร์ เนียร์ ไมโครมิเตอร์ เกจหน้าปั ด เกจบล็อก เครื่ องมือวัด
มุม เครื่ องมือวัดค่าความหยาบละเอียดของผิวงาน มาตรความดัน มาตรอัตราการไหล เป็ นต้น ค่าความผิดพลาดในการวัด
การหาค่าความไม่แน่นอน (uncertainty) การใช้สถิติ X-bar R-chart ในการวัดและตรวจสอบเพื่อควบคุมกระบวนการผลิต
การวัดและตรวจสอบความเที่ยงขนาดด้านรู ปทรงและตําแหน่ ง (GD&T) การประยุกต์เครื่ องมือวัดเพื่อการสอบขนาด
งานผลิต
3111-2005

งานบํารุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่ วม
2-2-3
(Total Productive Maintenance)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมแปดเสาหลักของงานบํารุ งรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่ วม
2. นําความรู้ไปใช้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนของกิจกรรมการบํารุ งรักษาด้วยตนเอง พร้อมทักษะพื้นฐาน 6 ทักษะ
3. นําความรู้ไปใช้ปฏิบตั ิงานทักษะพื้นฐานเพิ่มเติม 6 ทักษะ
4. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของงานบํารุ งรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่ วม
2. ปฏิบตั ิงานบํารุ งรักษาด้วยตนเองได้ท้งั 7 ขั้นตอน
3. ปฏิบตั ิงานพื้นฐานงานช่างได้ครบถ้วนทั้ง 12 ทักษะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิกิจกรรม 8 เสาหลักของงานบํารุ งรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่ วม (Total Productive
Maintenance) ทั้งด้านกิจกรรม การถ่ายทอดประสบการณ์ในงานเพื่อการป้ องกันปั ญหา (Case Study) ผูร้ ับผิดชอบ
เป้ าหมายและขั้นตอนการทํางาน โดยเน้นกิจกรรมเสาหลักที่ 2 การบํารุ งรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)
การปรับปรุ งในส่ วนสํานักงาน (Administrative and Indirect pellar)ปฏิบตั ิตามกิจกรรมทั้ง 7 ขั้นตอนพร้อมทักษะพื้นฐาน
6 ทักษะ (6 Basics) ประกอบด้วย โบลท์และนัต (Bolt & Nut) ระบบส่ งกําลังด้วยสายพาน โซ่ เฟื อง (Power
Transmission) งานหล่อลื่น (Lubrication) นิ วแมติกส์ (Pneumatic) ท่อและปั๊ ม พื้นฐานงานควบคุมมอเตอร์ ไฟฟ้ า (Basic
Motor Control) และทักษะพื้นฐานเพิ่มเติม 6 ทักษะ ประกอบด้วยงานสวมด้วยพิกดั ความเผื่อ (Tolerance & Fit)
งานประกอบซี ล (Seal) งานปรั บตั้งแนวศูนย์กลางอุปกรณ์ส่งกําลัง (Alignment) งานประกอบติดตั้งแบริ่ ง (Bearing)
งานสเกตแบบงาน (Free Hand Sketching) และพื้นฐานงานเชื่อมประสานโลหะ (Basic Welding)
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3111-2006

งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล
0-6-2
(Machine Tool Technology )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือกล
2. นําความรู ้ไปใช้สร้างชิ้นส่ วนด้วยเครื่ องมือกลตามแบบสัง่ งาน
3. นําความรู ้ไปใช้ลบั คมตัดขึ้นรู ปงานตัดเฉื อน
4. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน ทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือกลตามข้อกําหนด
2. ขึ้นรู ปชิ้นส่ วน ด้วยเครื่ องมือกล ตามข้อกําหนดแบบงาน
3. ลับคมเครื่ องมือตัดตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานสร้ างชิ้ นส่ วนตามแบบสั่งงาน โดยกําหนดขั้นตอนและเงื่ อนไขการการผลิ ตก่อนการขึ้นรู ป
ด้วยเครื่ องกลึง เครื่ องกัด เครื่ องไส เครื่ องเจียระไน เครื่ องเจาะ งานลับคมเครื่ องมือตัด งานเชื่อมไฟฟ้ า งานตัดแก็ส
งานบัดกรี แข็งและงานชุบแข็งเบื้องต้น
3111-2007

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพือ่ งานอุตสาหกรรม
1-3-2
(Computer Programming for Industrial)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบการใช้โปรแกรม การติดตั้ง การใช้งาน การนําเสนอและพิมพ์ผลผลิตจาก
โปรแกรม
2. นําความรู ้ไปใช้ในการเขียนผังความคิด แผนผังวงจร แผนที่ ภาพ 2 และ 3 มิติ ตารางคํานวณ
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและ
ความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้หลักการใช้โปรแกรมการติดตั้งการใช้งานการนําเสนอและพิมพ์ผลผลิตจากโปรแกรมตาม
ข้อกําหนด
2. เขียนผังความคิด แผนผังวงจร แผนที่ ภาพ 2 และ 3 มิติ ตารางคํานวณตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการใช้โปรแกรม การติดตั้ง การใช้งาน การนําเสนอและพิมพ์ผลผลิ ตจาก
โปรแกรม ประกอบด้วยโปรแกรมเขียนผังความคิด (Mind Manager) โปรแกรมเขียนแผนผังวงจร แผนที่ (Microsoft
Visio) โปรแกรมเขียนภาพ 2 และ 3 มิติ (Google Sketch up) โปรแกรมสร้างตารางคํานวณ (Microsoft Excel) โปรแกรม
สนับสนุนในงานซ่อมบํารุ ง ( Computerize Maintenance Management System )
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3111-2008

งานควบคุมระบบอัตโนมัติ
1-6-3
(Automation System Control)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการโครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การอ่าน
และเขียนวงจร การต่อวงจร การทดสอบการทํางานของวงจร การวิเคราะห์ตรวจซ่ อมและบํารุ งรักษา การ
ออกแบบวงจรตามเงื่อนไขการทํางานของเครื่ องจักร
2. นําความรู ้ไปใช้ในการต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ 3 เฟส โซลีนอยด์ เซนเซอร์ อินเวอร์เตอร์และพีแอลซี
3. นําความรู ้ไปใช้ในการตรวจซ่ อมวงจรควบคุมมอเตอร์ สามเฟส โซลีนอยด์ เซนเซอร์ อินเวอร์ เตอร์ และ
พีแอลซี
4. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิ สัยในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย รอบคอบและ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการโครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การอ่านและเขียนวงจร
การต่อวงจร การทดสอบการทํางานของวงจร การวิเคราะห์ตรวจซ่ อมและบํารุ งรักษา การออกแบบวงจร
ตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
2. ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ 3 เฟส โซลีนอยด์ เซนเซอร์ อินเวอร์เตอร์และพีแอลซีตามเงื่อนไขที่กาํ หนด
3. ตรวจซ่ อมวงจรควบคุมมอเตอร์ 3 เฟส โซลี นอยด์ เซนเซอร์ อิ นเวอร์ เตอร์ และพีแอลซี ตามเงื่ อนไข
ที่กาํ หนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การอ่านและเขียนวงจร
การต่อวงจร การทดสอบการทํางานของวงจร การวิเคราะห์ตรวจซ่อมและบํารุ งรักษา การออกแบบวงจรตามเงื่อนไขการ
ทํางานของเครื่ องจักร การควบคุมการทํางานของมอเตอร์ ไฟฟ้ า 3 เฟส การควบคุมโซลีนอยด์ การควบคุมด้วยเซนเซอร์
ไทเมอร์ เคาเตอร์ การควบคุมความเร็ วรอบหมุนด้วยอินเวอร์ เตอร์ การควบคุมด้วยพีแอลซี ทัชสกรี นและ โปรแกรม
เขียนวงจรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
3111-2009

เทคนิคการจัดการความปลอดภัย
1-2-2
(Safety Management Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. นําความรู ้ไปใช้จดั การความปลอดภัยในงานอาชีพ ในโรงงาน หรื อสถานประกอบการ ให้ได้มาตรฐาน และ
พัฒนาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการจัดการความปลอดภัยในการทํางานตามข้อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐาน
2. จัดทําแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพในโรงงานหรื อสถานประกอบการตาม
ข้อกําหนด
3. พัฒนาสภาพการทํางานในสถานีงานให้มนั่ ใจว่าปลอดภัยด้วยหลักการยะศาสตร์ตามหลักวิชาการ
4. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกับเครื่ องจักรให้มนั่ ใจว่าปลอดภัยตามข้อกําหนด
5. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้ าให้มนั่ ใจว่าปลอดภัยตามข้อกําหนด
6. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีและสิ่ งแวดล้อมให้มนั่ ใจว่าปลอดภัยตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการจัดการความปลอดภัยในการทํางานอาชี พ ในโรงงานหรื อสถานประกอบการตามหลัก
สุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรม มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน เกี่ยวกับ เครื่ องจักรไฟฟ้ า ภาวะแวดล้อม
สารเคมี และสิ่ งที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด อัน ตราย บทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของเจ้ า หน้ า ที่ ค วามปลอดภั ย
นักการยะศาสตร์ (Ergonomics) และผูเ้ กี่ยวข้อง หลักการพัฒนาสภาพการทํางานในสถานที่ทาํ งานที่อาจประสบอันตราย
การสํารวจเพื่อค้นหาอันตรายโดยอาจใช้เครื่ องมือวัด เช่น เครื่ องวัดแสงสว่าง เครื่ องวัดระดับเสี ยง เป็ นต้น การประเมิน
อัน ตรายจากการสํา รวจที่ พ บหรื อ อาจเกิ ด ขึ้ น การดํา เนิ น การควบคุ ม ป้ องกัน และปรั บ ปรุ ง ด้ว ยหลัก การยะศาสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมความปลอดภัย และเทคนิคไว้ส์(WISE Technique; Work Improvement in Small Enterprises)
โดยจัดกิ จกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน ณ สถานี งานและในโรงงาน ประกอบด้วยการจัดทําแผนงานและ
โครงการความปลอดภัย ในการทํา งานการปรั บ ปรุ งสภาพการทํา งานในสถานี ง านที่ ม ั่น ใจว่ า ปลอดภั ย ด้ ว ย
หลักการยะศาสตร์ การสํารวจ การประเมินอันตราย และการปรับปรุ งสภาพการทํางานเกี่ยวกับ เครื่ องจักร ไฟฟ้ า สารเคมี
และสิ่ งแวดล้อม ที่มนั่ ใจว่าปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา
3111-2101

งานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
2-2-3
(Preventive Maintenance)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมงานบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
2. นําความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิตามขั้นตอนหลักของกิจกรรมการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
3. นําความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานตามแผนการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน
4. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและ
ปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของงานบํารุ งรักษาเชิงป้ องกันตามข้อกําหนด
2. ปฏิบตั ิงานจัดทําแผนบํารุ งรักษาเชิงป้ องกันตามข้อกําหนด
3. ปฏิบตั ิงานตามแผนการบํารุ งรักษาเชิงป้ องกันตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกิจกรรมงานบํารุ งรักษาเชิงป้ องกัน (Preventive Maintenance) ตามขั้นตอนหลักคือ
ขั้นตอนที่หนึ่ ง งานจัดเตรี ยมข้อมูลโรงงาน (Plant Data) ได้แก่ การกําหนดหมายเลขเครื่ อง ข้อมูลเครื่ องจักร ตําแหน่ ง
สถานที่ ขั้นตอนที่สอง งานบํารุ งรักษา (Job Order) ได้แก่ กิจกรรมหลักสองกิจกรรมคือ การบํารุ งรักษาตามคาบเวลา
(Time Base Maintenance) การทําความสะอาด หล่อลื่น การตรวจสอบปรับแต่ง และกิจกรรมการบํารุ งรักษาตามเงื่อนไข
สภาพเครื่ องจักร (Condition Base Maintenance) การใช้เครื่ องมือวัดตรวจสภาพ การทดสอบสมรรถนะ การซ่อมเปลี่ยน
ชิ้นส่ วนและขั้นตอนที่สาม งานวางแผนบํารุ งรักษา (Planning) จัดทําแผนบํารุ งรักษารายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี
การซ่อมใหญ่และตามฤดูกาล
3111-2102

งานบํารุงรักษาเชิงแก้ ไขปรับปรุง
0-6-2
(Corrective Maintenance)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมงานบํารุ งรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุ ง
2. นําความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิตามกิจกรรมการบํารุ งรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุ ง
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการของงานบํารุ งรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุ งตามข้อกําหนด
2. ปฏิบตั ิงานตามกิจกรรมการบํารุ งรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุ งตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานบํารุ งรักษาเมื่อขัดข้อง (Breakdown maintenance) โดยเริ่ มจากการแจ้งเหตุความ
เสี ยหาย การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า การวิเคราะห์สาเหตุความเสี ยหายด้วยเครื่ องมือ Why-Why analysis หรื อ 7 QC
Tools และบันทึกงานหลังซ่อม และการแก้ปัญหาที่สาเหตุหรื อแหล่งกําเนิดปั ญหา ด้วยงานบํารุ งรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุ ง
(Corrective maintenance)
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3111-2103

งานวางผังโรงงานและติดตั้ง
2-2-3
( Plant Layout Installion )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางผังโรงงานและติดตั้งเครื่ องจักรกล
2. นําความรู ้ไปใช้เขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต การไหลของกระบวนการผลิต ความสัมพันธ์ของกิจกรรม
3. นําความรู ้ไปใช้วางผังโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบ 2 มิติ 3 มิติ และแผ่นแบบหุ่นจําลอง
4. นําความรู ้ไปใช้เคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่ องจักร
5. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความละเอียด รอบคอบ ประณี ตและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางผังโรงงาน เคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่ องจักรกล ตามข้อกําหนด
2. วางผังโรงงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบ 2 มิติ 3 มิติ ตามข้อกําหนด
3. คลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่ องจักร ตามผังที่กาํ หนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการวางผังโรงงาน เคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่ องจักรกล ประเภทของ ผังโรงงาน
จัดทําแผนภูมิกระบวนการผลิตและเครื่ องมือ แผนภูมิความสัมพันธ์ของกิจกรรม แผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิต
แผนภู มิ ค วามสั ม พัน ธ์ แผนภาพความสั ม พัน ธ์ ข องเนื้ อ ที่ ออกแบบผัง โรงงาน การวางผัง โรงงานด้ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แบบ 2 มิติ 3 มิติ และแบบหุ่นจําลองติดตั้งเครื่ องจักรกล

3102-2104

ออกแบบเครื่องจักรกล
1-2-2
(Machine Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่ องจักรกล
2. นําความรู ้ไปใช้ในวิศวกรรมย้อนกลับ ( Reverse Engineering ) มาประกอบการออกแบบเครื่ องจักรกล
3. นําความรู ้ไปใช้ในการออกแบบเครื่ องจักรกลตามขั้นตอนด้วยโปรแกรมเขียนภาพ 3 มิติอย่างง่าย
4. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบปลอดภัยและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้หลักการออกแบบเครื่ องจักรกลและเลือกใช้วสั ดุตามข้อกําหนด
2. นําวิศวกรรมย้อนกลับ ( Reverse Engineering ) มาประกอบการออกแบบเครื่ องจักรกลตามข้อกําหนด
3. ออกแบบเครื่ องจักรกลตามขั้นตอนด้วยโปรแกรมเขียนภาพ 3 มิติอย่างง่ายตามข้อกําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิหลักการออกแบบเครื่ องจักรกล โดยใช้เทคนิคการย้อนรอยการออกแบบ ทําการศึกษาวิเคราะห์
ระบบการทํางานโดยรวมและชิ้นส่ วนย่อยของเครื่ องจักรกล วิธีการเลือกใช้วสั ดุ ชิ้นส่ วนมาตรฐาน ระบบการส่ งกําลัง
งานสวม ระบบการจับยึด เพลาและระบบรองรับ ระบบควบคุมด้วยนิ วแมติกส์ ไฮดรอลิกส์ ไฟฟ้ า ที่ถูกต้องเหมาะสม
การคํานวณออกแบบชิ้นส่ วนที่สาํ คัญของเครื่ องจักร นําเทคนิ คการย้อนรอยมาประกอบการออกแบบเครื่ องจักรกลตาม
ขั้นตอนคือ กําหนดสภาพปั ญหา ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น กําหนดตัวแปร จัดการทดลอง วัดค่าตัวแปร ทดสอบสมมุติฐาน
ประเมินผลแนวคิดการออกแบบ ทําการออกแบบด้วยโปรแกรมเขียนภาพ 3 มิติอย่างง่าย (Google Sketch-up) พร้อมทํา
โครงงานออกแบบเครื่ องจักรกล
3111-2105

ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Energy Management System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้พลังงานความร้อนและไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรม
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทําบัญชีพลังงาน และการตรวจสอบพลังงาน
3. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปรับปรุ ง ปรับแต่งเครื่ องจักร-อุปกรณ์ เพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้พลังงาน
เพื่อการประหยัดพลังงาน
4. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการใช้พลังงานความร้อนและไฟฟ้ าในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้พลังงานความร้อน และไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิ ทธิภาพ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทําบัญชีพลังงาน และการตรวจสอบพลังงาน ตามข้อกําหนด
3. วิเคราะห์และเลือกวิธีการปรับปรุ งการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิ ทธิภาพเพื่อการ
ประหยัดพลังงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของระบบการใช้พลังงานความร้อน และไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรม การทําบัญชี พลังงาน
การตรวจสอบ การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์การใช้ การนําลมร้ อนเหลื อทิ้งกลับมาใช้งาน การตรวจสอบปรั บแต่ง
เครื่ อ งจัก ร-อุ ป กรณ์ เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพเพื่อ การประหยัดพลัง งาน การปรั บปรุ ง การใช้พลัง งาน การบํารุ ง รั ก ษาและ
พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งการคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
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สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
3111-2201

งานเครื่องจักรกลของไหล
(Fluid Machine)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้

1-3-2

1. มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับโครงสร้ างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การคํานวณเพื่อ
เลื อ กใช้ วิ ธี ก ารใช้ง าน วิ ธี ก ารบํา รุ ง รั ก ษา และการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาของเครื่ อ งจัก รกลของไหลในงาน
อุตสาหกรรม
2. นําความรู ้ไปใช้คาํ นวณเพื่อเลือกใช้เครื่ องจักรกลของไหลในงานอุตสาหกรรม
3. นําความรู ้ไปใช้ในการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลของไหลในงานอุตสาหกรรม
4. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิ สัยในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย รอบคอบและ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้โครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบเลือกใช้ วิธีการใช้งาน
วิธีการบํารุ งรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องจักรกลของไหลในงานอุตสาหกรรม
2. คํานวณเพื่อเลือกใช้เครื่ องจักรกลของไหลในงานอุตสาหกรรมตามข้อกําหนด
3. ปฏิบตั ิงานและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลของไหลในงานอุตสาหกรรมข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ โครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การคํานวณเพื่อเลือกใช้
วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุ งรั กษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องจักรกลของไหล ประกอบด้วยปั้ มอุ ตสาหกรรม
(Industrial pump) เครื่ องอัดอากาศ (Compressor) พัดลม (Industrial fan) และโบลเวอร์ (Blower)
3111-2202

งานเครื่องจักรกลของแข็ง
1-3-2
(Solid Machine)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบคํานวณ
เพื่อเลื อกใช้ วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุ งรั กษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องจักรกลของแข็งในงาน
อุตสาหกรรม
2. นําความรู้ไปใช้ในการออกแบบคํานวณเพื่อเลือกใช้เครื่ องจักรกลของแข็งในงานอุตสาหกรรม
3. นําความรู้ไปใช้ในการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลของแข็งในงานอุตสาหกรรม
4. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและ
ปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้โครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบคํานวณเพื่อเลือกใช้
วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุ งรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องจักรกลของแข็งในงานอุตสาหกรรม
2. ออกแบบคํานวณเพื่อเลือกใช้เครื่ องจักรกลของแข็งในงานอุตสาหกรรมตามข้อกําหนด
3. ปฏิบตั ิงานและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลของแข็งในงานอุตสาหกรรมข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ โครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบคํานวณเพื่อ
เลือกใช้ วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุ งรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องจักรกลของแข็ง ประกอบด้วยสายพานลําลียง
โซ่ ลาํ เลี ยง สกรู ลาํ เลี ยง กระพ้อลําเลี ยง การลําเลี ยงด้วยระบบลมอัด เครื่ องบดย่อยวัสดุ (Crusher) เครื่ องคัดแยกวัสดุ
(Separator) เครื่ องดักฝุ่ น (Dust filter) เครื่ องผสมวัสดุ (Mixer) หม้อบดเผาวัสดุ (Kline mill) เครื่ องบรรจุหีบห่ อ
(Packing)
งานเครื่องจักรกลความร้ อน
1-3-2
(Thermal Machine)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบ
เลือกใช้ วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุ งรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องจักรกลความร้อนในงาน
อุตสาหกรรม
2. นําความรู ้ไปใช้ในการออกแบบเลือกใช้เครื่ องจักรกลความร้อนในงานอุตสาหกรรม
3. นําความรู ้ไปใช้ในการใช้งาน และบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลความร้อนในงานอุตสาหกรรม
4. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้โครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การคํานวณเพื่อออกแบบเลือกใช้
วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุ งรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องจักรกลความร้อนในงานอุตสาหกรรม
2. ออกแบบคํานวณเพื่อเลือกใช้เครื่ องจักรกลความร้อนในงานอุตสาหกรรมตามข้อกําหนด
3. ปฏิบตั ิงานและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลความร้อนในงานอุตสาหกรรมข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ โครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบคํานวณเพื่อ
เลือกใช้ วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุ งรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องจักรกลความร้อน ประกอบด้วยหม้อนํ้า
(Boiler) เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) หัวพ่นเปลวไฟ (Burner) และหอผึ่ง (Cooling tower)
3111-2203
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3111-2204

งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต
1-3-2
( Electrical Industrial Production)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบ
เลือกใช้ วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุ งรักษาและการวิเคราะห์ปัญหาของไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมการผลิต
2. นําความรู ้ไปใช้ในการออกแบบเลือกใช้ไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมการผลิต
3. นําความรู ้ไปใช้ในการใช้งาน และบํารุ งรักษาไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมการผลิต
4. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้โครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบเลือกใช้ วิธีการใช้งาน
วิธีการบํารุ งรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมการผลิต
2. ออกแบบและเลือกใช้ไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมการผลิตตามข้อกําหนด
3. ปฏิบตั ิงานและบํารุ งรักษาไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมการผลิตตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบเลือกใช้
วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุ งรักษาและการวิเคราะห์ปัญหาของไฟฟ้ าในอุตสาหกรรมการผลิต ระบบไฟฟ้ าเฟสเดียวและ
สามเฟส หม้อแปลงไฟฟ้ า มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ มอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรง ตูเ้ มนสวิทช์ (MDB) การคํานวณขนาด
ของอุปกรณ์ป้องกันและตัวนําไฟฟ้ า
3111-2205

เทคโนโลยีการผลิต
2-0-2
(Production Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการผลิตและการแปรรู ปวัสดุ
2. นําความรู ้ไปใช้ในการเลือกกรรมวิธีการผลิตและปรับปรุ งลักษณะชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีเจตคติท่ีดีในการสื บเสาะหาความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต มีกิจนิ สัย
ในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้กระบวนการผลิตและการแปรรู ปวัสดุตามเทคโนโลยีปัจจุบนั
2. เลือกกรรมวิธีการผลิตได้เหมาะสมกับชิ้นงาน
3. ปรับปรุ งลักษณะของชิ้นงานให้เหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและแปรรู ปวัสดุ เช่น กระบวนการหล่อ, Mechanical working, Electrical
machining, Chemical machining, Laser machining, Water Jet Cutting, Thermal Cutting, Ultrasonic welding, ระบบ
การผลิตแบบยืดหยุน่ (FMS) และ Metal cutting โดยเน้นถึงหลักการทํางานของเครื่ องจักร ที่ใช้ในการผลิตแต่ละกรรมวิธี
ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแต่ละกรรมวิธี
3111-2206

เทคนิคการควบคุมคุณภาพ
1-2-2
(Quality Control Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสถิติและการเก็บข้อมูลจากการผลิต
2. นําความรู ้ไปใช้ประยุกต์และสร้างแผนภูมิควบคุม การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับสิ นค้า และระบบคุณภาพ
อนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ในการสร้างแบบหรื อฟอร์มในการเก็บข้อมูลของกระบวนการผลิตตามหลักสถิติ
2. เลือกใช้แผนภูมิควบคุมเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิตตามข้อกําหนด
3. วางแผนการชักตัวอย่างแบบแปรผันและแบบตามลักษณะของผลผลิต
4. จัดตั้งกลุ่มบริ หารงานคุณภาพ QCC ตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ การควบคุ มคุ ณภาพ วิวฒ
ั นาการของการควบคุ มคุ ณภาพ สถิ ติเบื้ องต้นซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการ
ควบคุมคุณภาพ ข้อมูลจากงานผลิต เครื่ องมือควบคุมคุณภาพ 7 QC Tools ได้แก่ ผังก้างปลา ผังแสดงเหตุและผล
(Cause-Effect Diagram) แผ่นตรวจสอบ (Check Sheets) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram) กราฟ (Graph) ฮีสโตแกรม
(Histogram) แผนภูมิควบคุม (Control Chart) และผังการกระจาย (Scatter Diagram) การวางแผนการชักตัวอย่างเพื่อการ
ยอมรับทั้งแบบสุ่ ม (Random) และแบบจงใจหยิบ (Snap Shot) ระบบคุณภาพตามอนุ กรมมาตรฐานสากล ISO 9000
การวางแผนและนโยบายในการบริ หารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ การพัฒนาและแนวคิดของการควบคุ ม
คุณภาพเบ็ดเสร็ จ (TQC)
3111-2207

เทคนิคการศึกษางาน
1-2-2
(Work Study Technique)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศึกษางานเพื่อเพิม่ ผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน
2. นําความรู้ไปใช้ศึกษางานและปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้ได้มาตรฐาน
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ กิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบและตระหนักถึงความ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้หลักเบื้องต้นในการเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางานตามหลักวิชาการ
2. ศึกษางานและหาเวลามาตรฐานเพื่อปรับปรุ งการทํางานตามหลักการ
3. ปฏิบตั ิการปรับปรุ งกระบวนการเพื่อเพิ่มผลผลิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวิธีการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต มาตรฐานในการทํางาน ประวัติ ประโยชน์ ขั้นตอน
แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Chart) แผนภูมิกิจกรรม (Activity Chart) แผนภูมิและแผนภาพการเคลื่อนที่
(Movement Chart and Diagram) หลักเศรษฐศาสตร์ของการเคลื่อนไหว การวัดผลงาน เทคนิคการวัดงาน ขั้นตอน
การวัดผลงาน การหาเวลามาตรฐานและค่าเวลาเผือ่ สําหรับการทํางาน การใช้เวลามาตรฐานเพื่อปรับปรุ งกระบวนการ
ผลิตในงานอุตสาหกรรม
3102-2208

งานสร้ างอุปกรณ์ นําเจาะและจับยึด
1-3-2
(Jig & Fixture Making)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบอุปกรณ์นาํ เจาะ (Drill Jig) อุปกรณ์จบั ยึด (Fixture) และช่วย
วัดชิ้นงาน
2. นําความรู ้ไปใช้ในการออกแบบอุปกรณ์นาํ เจาะ จับยึด ช่วยวัดชิ้นงานไปใช้ในการผลิต
3. นําความรู ้ไปใช้ในการสร้างอุปกรณ์นาํ เจาะ จับยึด ช่วยวัดชิ้นงานไปใช้ในการผลิต
4. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิ สัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้หลักการออกแบบอุปกรณ์นาํ เจาะ อุปกรณ์จบั ยึด อุปกรณ์ช่วยวัดชิ้นงานตามมาตรฐาน
2. ออกแบบอุปกรณ์นาํ เจาะ จับยึดและช่วยวัดชิ้นงานตามข้อกําหนด
3. สร้างอุปกรณ์นาํ เจาะ จับยึดและช่วยวัดชิ้นงานตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบอุปกรณ์นาํ เจาะ จับยึดชิ้นงานทั้งงานกลึง งานเจาะ งานกัดงานเชื่อม
อุปกรณ์ช่วยวัดชิ้นงาน การเขียนแบบ ลักษณะการทํางาน ขั้นตอนการสร้าง ชนิด ประเภท ชิ้นส่ วนและอุปกรณ์มาตรฐาน
การใช้งานของอุปกรณ์นาํ เจาะและจับยึดชิ้นงาน พร้อมสร้างอุปกรณ์
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3111-2209

เทคโนโลยีซีเอ็นซี
1-3-2
(Computer Numerical Control Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่ อง ซีเอ็นซี โครงสร้าง ส่ วนประกอบเครื่ อง ซีเอ็นซี
2. นําความรู ้ไปใช้ในการเขียนโปรแกรม ซีเอ็นซี และปฏิบตั ิงานกับเครื่ องจักรกล ซีเอ็นซี
3. ปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ มีกิจนิสยั ในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และส่ วนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่ อง ซีเอ็นซี โครงสร้าง ส่ วนประกอบเครื่ อง ซีเอ็นซี ตามข้อกําหนด
2. ปฏิบตั ิงานเขียนโปรแกรม ซีเอ็นซี และปฏิบตั ิงานกับเครื่ องจักรกล ซีเอ็นซีตามข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่ องซี เอ็นซี โครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่ องซี เอ็นซี
ในระบบการควบคุ ม ระบบแนวแกน ระบบโคออดิ เ นต โครงสร้ า งโปรแกรมตามมาตรฐาน การเขี ย นโปรแกรม
การทดสอบโปรแกรมสําหรับงานเครื่ องกลึง งานเครื่ องกัด การตรวจสอบด้วยโปรแกรมSimulation หรื อเครื่ องซีเอ็นซี
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
3111-800X

วิชาฝึ กงาน
*-*-X
(On-the-Job Training)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความ
เห็ น ชอบร่ ว มกัน ของผูร้ ั บผิ ด ชอบการฝึ กงานในสาขาวิ ช านั้น ๆ บัน ทึ ก และรายงานผลการปฏิ บตั ิ ง านตลอด
ระยะเวลาการฝึกงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

46

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3111-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

(Project)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดําเนิ นงานโครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนิ นการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

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

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
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กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
3000-200X

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Activities ..)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน องค์กร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนิ นกิ จกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุ ประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิ จกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชี พ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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กิจกรรมเสริ มหลักสูตร

