หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่ อเรือ

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พ ที่ สัม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาวิ ช าชี พ การต่ อ เรื อ ให้ท ัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
และความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านการต่อเรื อและ
ซ่อมบํารุ งเรื อ
4. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของตน
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงาน ตามกระบวนการ และการเลือกใช้เทคโนโลยีในงานต่อเรื อและซ่อมบํารุ งเรื อ
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานต่อเรื อในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ รวมทั้งการใช้
ความรู ้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 สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรื อ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ 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
มีมนุ ษยสัมพันธ์ เชื่อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ 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 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักการและกระบวนการต่อเรื อและซ่อมเรื อ
3.4 เขียนแบบออกแบบเรื อด้วยคอมพิวเตอร์
3.5 ประมาณราคาและวางแผนการบริ หารงานอุตสาหกรรมการต่อเรื อ
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่ อเรือ
ผูส้ ํา เร็ จ การศึ กษาตามหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ ชั้นสู ง พุทธศัก ราช 2557 ประเภทวิ ชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรื อ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า
83 หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต
(15 หน่วยกิต)
(21 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
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 สาขาวิชาการต่อเรื อ หรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่า ที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
ชื่อวิชา
ท-ป-น
รหัสวิชา
3100-0001
งานเทคนิคพื้นฐาน
0-6-2
3100-0002
เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
3100-0003
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
3100-0004
วัสดุช่าง
2-0–2
3100-0007
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
1-3-2
3100-0009
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
1-3-2
3117-0001
เขียนแบบเรื อ
1-3–2
3117-0002
งานประดิษฐ์กรรมการต่อเรื อ
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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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
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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
3000-1606

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
2-0-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
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
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
3001-2003
3001-2004
3001-2005

ชื่อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
การออกแบบคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3117-2001
3117-2002
3117-2003
3117-2004
3117-2005
3117-2006
3117-2007
3117-2008
3117-2009
3117-2010

ชื่อวิชา
วิศวกรรมการต่อเรื อ
ความแข็งแรงตัวเรื อ
ขยายแบบเรื อด้วยคอมพิวเตอร์
กระบวนการต่อเรื อ
ประมาณราคา
การออกแบบเรื อด้วยคอมพิวเตอร์
การบริ หารงานการต่อเรื อ
ความต้านทานและขับเคลื่อนเรื อ
วิศวกรรมโครงสร้างนอกชายฝั่ง
เขียนแบบและอ่านแบบเรื อ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-2-2
2-2-3
1-3-2
2-0-2
2-0-2
1-3-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
1-3-2
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2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กาํ หนด
สาขางานเทคโนโลยีการต่ อเรือ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3117-2101
งานสี และป้ องกันตัวเรื อ
0-6-2
3117-2102
งานตกแต่งภายในเรื อ
0-6-2
3117-2103
งานท่อในเรื อ
0-6-2
3117-2104
งานโครงสร้างเรื อ
0-6-2
3117-2105
ใบจักรและหางเสื อเรื อ
1-2-2
3117-2106
งานต่อเรื อโลหะ
0-6-2
3117*2101 ถึง 3117*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3117-5101
3117-5102
3117-5103
3117-5104
3117-51XX

ชื่อวิชา
งานเทคโนโลยีการต่อเรื อ 1
งานเทคโนโลยีการต่อเรื อ 2
งานเทคโนโลยีการต่อเรื อ 3
งานเทคโนโลยีการต่อเรื อ 4
งานเทคโนโลยีการต่อเรื อ...

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

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรื อ

9
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3117-8001 หรื อรายวิชา 3117-8002 และ 3117-8003
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3117-8001
ฝึ กงาน
3117-8002
ฝึ กงาน 1
3117-8003
ฝึ กงาน 2
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หน่วยกิต

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3117-8501 หรื อรายวิชา 3117-8502 และ 3117-8503
รหัสวิชา
3117-8501
3117-8502
3117-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยต้องไม่เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา

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
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หน้ าว่ าง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรื อ

คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0006
3100-0007
3100-0008
3103-0001
3103-0002
3103-0003
3103-0004

งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุช่าง
งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทัว่ ไป
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
กระบวนการเชื่อม
งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
งานเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม
งานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

15

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)
และเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือ (Hand tools) และเครื่ องมือกลเบื้องต้น ความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่ างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียว
งานเครื่ 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 ยบร้ อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข
ตัวอักษร มาตราส่ วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใช้อุปกรณ์เขียนแบบเบื้องต้น
การเขียนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การใช้มาตราส่ วน การบอกขนาดมิติ การสร้าง
รู ปทรงเรขาคณิ ต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3
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ภาพพิกทอเรี ยล (Pictorial) ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสั่งงาน การอ่าน
สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
3100-0003

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ เบื้ องต้น เครื่ องมื อวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุ ปกรณ์วงจรไฟฟ้ า
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งประณี ต เรี ยบร้ อ ย มี ร ะเบี ย บวิ นั ย อดทน มี กิ จ นิ สั ย ในการทํา งาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ 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
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 สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ป้ องกันการกัดกร่ อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ชนิ ด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่ อนและการป้ องกัน
วัสดุ ชนิ ดต่าง ๆ ในงานอุ ตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิ ทธิ พลของธาตุต่าง ๆ ที่ มีต่อโลหะผสม วัสดุ
เชื้ อเพลิง และสารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้ า วัสดุอิเล็กทรอนิ กส์ วัสดุก่อสร้ าง และวัสดุสังเคราะห์ การตรวจสอบวัสดุ
เบื้องต้น
3100-0006

งานชิ้นส่ วนเครื่องกลทัว่ ไป
1-3-2
(General Machine Elements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. สามารถวางแผนปฏิ บตั ิ ก ารถอดประกอบ ติ ด ตั้ง และปรั บตั้ง ชิ้ น ส่ ว นยึด ประสาน ชิ้ น ส่ ว นทัว่ ไป
และชิ้นส่ วนส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. วางแผน เตรี ยมงาน ตรวจวิเคราะห์การถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นส่ วนยึดประสาน ชิ้นส่ วนทัว่ ไป
และชิ้นส่ วนส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. บํารุ งรักษาชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามหลักการการใช้งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบใน
งานสวม การถอดประกอบ การติ ดตั้งและการปรั บตั้ง ความปลอดภัยทัว่ ไป การวางแผนปฏิ บตั ิ การ การถอด
ประกอบชิ้นส่ วนยึดประสานและชิ้นส่ วนทัว่ ไป สลัก สกรู โบลต์และนัต หมุดยํ้า สปริ ง กลไก การถอดประกอบ
ชิ้ นส่ วนส่ งกําลัง เพลา ลิ่ ม สไปลน์ รองลื่น ตลับลูกปื น เฟื อง สายพานและพูลเลย์ ลูกเบี้ยว คลัตช์ คัปปลิง เบรก
ความปลอดภัยเฉพาะงาน
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
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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
3103-0001

กระบวนการเชื่อม
2-0-2
(Welding Process)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ หลักการของกระบวนการเชื่อมแบบต่าง ๆ
2. เข้าใจหลักการใช้งานของเครื่ องมือ อุปกรณ์และแก๊สที่ใช้ในงานเชื่อม
3. เข้าใจเกี่ยวกับตําแหน่งท่าเชื่อม รอยต่อในงานเชื่อม ลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐาน
4. เข้าใจลักษณะจุดบกพร่ อง สาเหตุและวิธีการแก้ไข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการเชื่อมต่าง ๆ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้งานของเครื่ องมือ อุปกรณ์และแก๊สที่ใช้ในงานเชื่อม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐาน และตําแหน่งท่าเชื่อม
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับลักษณะจุดบกพร่ อง สาเหตุและวิธีการแก้ไขในงานเชื่อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ หลัก การเชื่ อ ม เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ในกระบวนการเชื่ อ มอาร์ ก ด้ว ยลวดเชื่ อ มหุ ้ม ฟลัก ซ์
(SMAW) เชื่ อมอาร์ กทังสเตนแก๊สคลุม(GTAW) เชื่ อมอาร์ กโลหะแก๊สคลุม(GMAW) เชื่อมใส้ฟลักซ์ (FCAW)
เชื่อมใต้ฟลักซ์ (SAW) เชื่อมแก๊ส (OAW) แก๊สที่ใช้ในงานเชื่อม ตําแหน่งท่าเชื่อม รอยต่อในงานเชื่อม ลักษณะของ
รอยเชื่อมตามมาตรฐาน ลักษณะจุดบกพร่ อง สาเหตุและวิธีการแก้ไข
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3103-0002

งานเชื่อมโลหะเบือ้ งต้ น
0-6-2
(Basic Welding )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถปฏิบตั ิงานเชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์ งานเริ่ มต้นอาร์ก งานเชื่อมเดินแนว งานต่อแนว
เชื่อม งานเชื่อมพอก งานเชื่อมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตัวที ในตําแหน่งท่าราบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานเชื่อมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนวแบบ
Forehand รอยต่อมุม รอยต่อชน ในตําแหน่งท่าราบ
3. สามารถปฏิบตั ิงานตัดแก๊สด้วยมือ และเครื่ องตัดอัตโนมัติ
4. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี ปฏิบตั ิการเชื่อม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคล
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุม้ ฟลักซ์แผ่นเหล็กกล้า งานเริ่ มต้นอาร์ก งานเชื่อมเดินแนว งานต่อแนวเชื่อม
งานเชื่อมพอก งานเชื่อมรอยต่อชน รอยต่อเกย รอยต่อตัวที ในตําแหน่งท่าราบ ตามหลักการและ
กระบวนการ
2. เชื่ อ มแก๊ ส แผ่น เหล็ก กล้า งานปรั บ เปลวไฟเชื่ อ ม งานสร้ า งบ่ อ หลอมเหลว งานเชื่ อ มเดิ น แนวแบบ
Forehand รอยต่อมุม รอยต่อชน ตําแหน่งท่าราบ ตามหลักการและกระบวนการ
3. ตัดแก๊สแผ่นเหล็กกล้า ด้วยมือ และเครื่ องตัดอัตโนมัติ ตามแบบกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ ง านเชื่ อ มอาร์ ก ลวดเชื่ อ มหุ ้ม ฟลัก ซ์ เ หล็ก กล้า คาร์ บ อน
งานเริ่ ม ต้น อาร์ ก งานเชื่ อ มเดิ น
แนวงานเชื่ อ มต่ อ แนวเชื่ อ มรอยต่ อ ชน รอยต่ อ เกย รอยต่ อ ตัว ที ในตํา แหน่ ง ท่ า ราบ และงานเชื่ อ มเดิ น แนว
ทุกตําแหน่งท่าเชื่อม งานเชื่อมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนว รอยต่อมุม
รอยต่อชนแบบ Forehand ทุกตําแหน่งท่าเชื่อม งานตัดด้วยแก๊ส โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
3103-0003

งานเชื่อมอาร์ กทังสเตนแก๊ สคลุม
0-6-2
(Gas Tungsten Arc Welding )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีสามารถปฏิบตั ิงานเชื่อม แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนตําแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G
2. สามารถปฏิบตั ิงานตรวจสอบงานเชื่อมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี ปฏิบตั ิการเชื่อม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคลครบถ้วน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนตําแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G ได้ตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด
2. ตรวจสอบงานเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนตําแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G ด้วยการพินิจได้ตาม
ขั้นตอน
3. วิเคราะห์ขอ้ บกพร่ องงานเชื่อมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ เครื่ องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ในงานเชื่ อ ม เทคนิ ค งานเชื่ อ มอาร์ ก ทัง สเตนแก๊ ส คลุ ม
แผ่นเหล็กกล้าคาร์ บอน ตําแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F, 3Fและ1G, 2G ตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยการพินิจ โดยใช้อุปกรณ์
ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3103-0004

งานเชื่อมอาร์ กโลหะแก๊ สคลุม
0-6-2
(Gas Metal Arc Welding )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. สามารถปฏิบตั ิงานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมด้วยลวดเชื่อม Solid Wire แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน
ตําแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G,3G
2. ตรวจสอบงานเชื่อมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี ปฏิบตั ิการเชื่อม โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่ วนบุคคลครบถ้วน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมและ งานเชื่อม Solid Wire แผ่นเหล็กกล้า คาร์บอนตําแหน่งท่าเชื่อม 1F,
2F,3F และ1G, 2G,3G ได้ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
2. ตรวจสอบเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมและ งานเชื่อมด้วยลวดเชื่อม Solid Wire แผ่นเหล็กกล้า คาร์บอน
ตําแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G,3G ด้วยการพินิจได้ตามขั้นตอน
3. เคราะห์ขอ้ บกพร่ องงานเชื่อมด้วยการพินิจได้ตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ในงานเชื่อม เทคนิคงานเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม ด้วยลวดเชื่อม
Solid Wire แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนในตําแหน่งท่าเชื่อม 1F, 2F,3F,4F และ1G, 2G ,3Gโดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตาม
หลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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งานเชื่อมและโลหะแผ่น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
เขียนแบบเรื อ
งานประดิษฐ์กรรมการต่อเรื อ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

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

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

13

วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3100-0001

งานเทคนิคพืน้ ฐาน
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แก้ปัญหา และนําไปประยุกต์ใช้กบั งานอื่นได้
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ตเรี ยบร้อย ละเอียดรอบคอบ
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 ความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่ างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียว
งานเครื่ 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. มี เ จตคติ ที่ ดี ในการปฏิ บ ัติ ง านอย่า งประณี ต เรี ย บร้ อ ย มี ร ะเบี ย บวินัย อดทน มี กิ จ นิ สั ย ในการทํา งาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข
ตัวอัก ษร มาตราส่ ว น องค์ป ระกอบของการบอกขนาดมิ ติ กระดาษเขี ยนแบบ การใช้อุ ปกรณ์ เ ขี ย นแบบเบื้ อ งต้น
การเขียนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ งานช่ างอุตสาหกรรม การใช้มาตราส่ วน การบอกขนาดมิติ การสร้าง
รู ปทรงเรขาคณิ ต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพพิก
ทอเรี ยล (Pictorial) ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสั่งงาน การอ่านสัญลักษณ์
เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
3100-0003

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจหลัก การไฟฟ้ าและอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ บื้ อ งต้น เครื่ อ งมื อ วัด ทางไฟฟ้ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ ว งจรไฟฟ้ า
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งประณี ตเรี ยบร้ อ ย มี ร ะเบี ย บวิ นั ย อดทน มี กิ จ นิ สั ย ในการทํา งาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
2. ใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการของทฤษฎี ไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ ก ส์ เบื้ องต้น มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้ า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวนํา ฉนวน แหล่งกําเนิ ดไฟฟ้ า หน่ วยวัดไฟฟ้ 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 โครงสร้าง สัญลักษณ์ คุณสมบัติ และวงจรใช้งานของตัวต้านทาน คาปาซิ เตอร์ อินดักเตอร์ ไดโอด
ทรานซิ สเตอร์ เอสซี อาร์ วัสดุอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ หม้อแปลงไฟฟ้ า สวิตช์ ขั้วต่ อสาย ปลั๊ก แจ๊ค รี เลย์ ลําโพง
ไมโครโฟน เครื่ องมื อกล หัวแร้ ง บัดกรี คี ม ไขควง การใช้เครื่ อ งมื อวัดพื้นฐานที่จาํ เป็ นในทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
มัลติมิเตอร์ เครื่ องจ่ายกําลังงานไฟฟ้ า เครื่ องกําเนิ ดสัญญาณ 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. แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิด แบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ป้ องกันการกัดกร่ อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ชนิ ด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่ อนและการป้ องกันวัสดุ
ชนิ ดต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิ พลของธาตุต่าง ๆ ที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและ
สารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้ า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุสงั เคราะห์ การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น
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 งาน
เชื่อมไฟฟ้ า เชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวที
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการปฏิ บ ัติ ง านอย่า งประณี ต เรี ย บร้ อ ย มี ร ะเบี ย บวินัย อดทน มี กิ จ นิ สั ย ในการทํา งาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น
2. เขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ ขึ้นรู ป ประกอบงานโลหะแผ่นตามแบบ
3. เชื่อมไฟฟ้ า และเชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวทีตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ยวกับ หลัก การเชื่ อ มแก๊ ส และเชื่ อ มไฟฟ้ าเบื้ อ งต้น การแล่ น ประสาน การเชื่ อ มแผ่น
เหล็กกล้าในตําแหน่ งท่าเชื่อมต่าง ๆ รอยต่อชน ตัวทีและต่อหน้าแปลน งานโลหะแผ่นเบื้องต้น การเขียนแผ่นคลี่
อย่างง่าย การขึ้นรู ป การประกอบชิ้นงานโลหะแผ่น
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3100-0009

งานเครื่องมือกลเบือ้ งต้ น
1-3–2
(Basic Machine Tools)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ ในงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
2. สามารถปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. มี เ จตคติ แ ละมี กิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการทํา งาน ด้ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ย บ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ การบํารุ งรักษา การปรับตั้ง การใช้งาน เ ค รื่ อ ง มื อ ก ล
พื้นฐานตามคู่มือ
2. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การจําแนกชนิด ส่ วนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุ งรักษาและหลักความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงานกับเครื่ องมือกลพื้นฐาน การคํานวณค่า ความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการป้ อน องค์ประกอบที่จาํ เป็ นในการ
ปฏิบตั ิงาน งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ ตามแบบสัง่ งาน และหลักความปลอดภัย
3117-0001

เขียนแบบเรือ
1-3–2
(Ship Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอ่านแบบเรื อ การใช้เครื่ องมือ และอุปกรณ์ความหมายศัพท์และสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบเรื อ
2. สามารถเขียนแบบลายเส้นเรื อตามลักษณะท้องเรื อชนิ ดต่างๆ เขียนรู ปด้านข้างภายนอกเรื อ รู ปแปลน
ดาดฟ้ า ได้ตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วย
ความความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการอ่านแบบ เขียนแบบเรื อ การใช้เครื่ องมือ และอุปกรณ์การเขียนแบบ ความหมาย
ศัพท์และสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบเรื อ
2. เขียนแบบลายเส้นเรื อตามลักษณะท้องเรื อชนิดต่างๆ เขียนรู ปด้านข้างและรู ปแปลนภายนอกเรื อ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเรื อ การใช้เครื่ องมืออุปกณ์การเขียนแบบเรื อ ศัพท์และ
สัญลักษณ์ในงานแบบเรื อ การเขียนแบบลายเส้นเรื อ ตามลักษณะท้องเรื อชนิ ดต่างๆ การเขียนรู ปด้านข้างภายนอก รู ป
แปลนดาดฟ้ า การเขียนแบบขยายแสดงรายละเอียดประกอบเพิ่มเติม การเก็บข้อมูลเป็ นตารางออฟเซต (Table of offset)
3117-0002

งานประดิษฐ์ กรรมต่ อเรือ
1-3–2
(Ship Innovation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้หลักการออกแบบ เขียนแบบ ย่อแบบ และเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ สําหรับงานประดิษฐ์กรรมต่อเรื อ
2. สามารถปฏิบตั ิงานสร้างโมเดลเรื อ (Ship model) ชนิดต่างๆ
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางานด้วย
ความรอบคอบละปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบ ย่อแบบเรื อ และการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ งานประดิษฐ์
กรรมต่อเรื อ
2. ปฏิบตั ิงานสร้างโมเดลเรื อ(Ship model) ชนิดต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิ งานออกแบบ เขียนแบบ ย่อแบบเรื อ ถ่ายแบบ สร้ างแบบเรื อ เลือกใช้ไม้และวัสดุต่างๆในการสร้ าง
โมเดลเรื อ(Ship model) พร้อมอุปกรณ์ประกอบตัวเรื อและบรรจุภณ
ั ฑ์
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หน้ าว่ าง
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่ อเรือ
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3100-1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
3100-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3001-2003
ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
3001-2004
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
3001-2005
การออกแบบคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3117-2001
วิศวกรรมการต่อเรื อ
3117-2002
ความแข็งแรงตัวเรื อ
3117-2003
ขยายแบบเรื อด้วยคอมพิวเตอร์
3117-2004
กระบวนการต่อเรื อ
3117-2005
ประมาณราคา
3117-2006
การออกแบบเรื อด้วยคอมพิวเตอร์
3117-2007
การบริ หารงานการต่อเรื อ
3117-2008
ความต้านทานและขับเคลื่อนเรื อ
3117-2009
วิศวกรรมโครงสร้างนอกชายฝั่ง
3117-2010
เขียนแบบและอ่านแบบเรื อ

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานอุตสาหกรรมการต่ อเรือ
3117-2101
งานสี และป้ องกันตัวเรื อ
3117-2102
งานตกแต่งภายในเรื อ
3117-2103
งานท่อในเรื อ
3117-2104
งานโครงสร้างเรื อ
3117-2105
ใบจักรและหางเสื อเรื อ
3117-2106
งานต่อเรื อโลหะ

0-6-2
0-6-2
0-6-2
0-6-2
1-3-2
0-6-2
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการองค์การ หลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิม่ ผลผลิต หลักการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
องค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การจัด การองค์การ การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต การจัด การ
ความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิม่ ผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การนํากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
การสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัด เก็บ ค้น คื น ส่ ง ผ่า น จัด ดําเนิ น การข้อ มูล สารสนเทศ นํา เสนอและสื่ อ สารข้อ มู ล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม และโปรแกรมสํา เร็ จ รู ป
ที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกับหลักการและกระบวนการสื บ ค้น จัด ดําเนิ นการและสื่ อ สารข้อ มูล สารสนเทศ
ในงานอาชี พ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
สารสนเทศ การสื บ ค้น ข้อ มู ล สารสนเทศ การจัด เก็บ ค้น คื น ส่ ง ผ่า นและจัด ดํา เนิ น การข้อ มู ล สารสนเทศการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3001-2002

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2-2-3
(Computer Programming)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอาชีพ
3. มี เ จตคติ ที่ดี ใ นการปฏิ บตั ิ ง านอย่า งประณี ต เรี ย บร้ อย มี ร ะเบี ย บวิ นัย อดทน มี กิ จนิ สัย ในการทํา งาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. เขียนผังโครงสร้าง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอาชีพ
4. จัดทําเอกสารประกอบการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสร้ าง ผังงาน การเขี ย น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยภาษาเชิงโครงสร้างหรื อภาษาเชิงวัตถุ (เช่น ภาษา C++, JAVA หรื ออื่น ๆ Data Type,
Operators, Input/Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ File Handling)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรื อ

22
3001-2003

ระบบฐานข้ อมูลเบือ้ งต้ น
2-2-3
(Introduction to Database System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจพื้นฐานระบบฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปจัดการระบบฐานข้อมูล
3. มี เ จตคติ ที่ดี ใ นการปฏิ บตั ิ ง านอย่า งประณี ต เรี ย บร้ อย มี ร ะเบี ย บวิ นัย อดทน มี กิ จนิ สัย ในการทํา งาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานระบบฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล
2. ประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในงานอาชีพ
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปจัดการระบบฐานข้อมูล
5. จัดทําเอกสารและคู่มือการใช้งานและพัฒนาโปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System) ระบบ
ฐานข้อมูล (Database System) แบบจําลองข้อมูล (Data Modeling) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database
System) ภาษาสอบถามฐานข้อมูล (Database Query Language) การออกแบบฐานข้อมูล การทําให้เป็ นบรรทัดฐาน
(Normalization) การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ประบบฐานข้อมูล การสื บค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วย
คอมพิวเตอร์

3001-2004

คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก

2-2-3

(Computer Graphics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟิ ก ซอฟต์แวร์กราฟิ ก และระบบสื่ อสารกราฟิ ก
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปกราฟิ ก
3. สามารถสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
4. มี เจตคติ ที่ดี ในการปฏิ บตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มี กิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟิ ก ซอฟต์แวร์กราฟิ ก และระบบสื่ อสารกราฟิ ก
2. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปกราฟิ กในงานอาชีพ
3. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ เทคนิ คพื้นฐานของกราฟิ ก โครงสร้ างซอฟต์แวร์ กราฟิ ก การใช้ตวั ประสาน
โปรแกรมประยุกต์กราฟิ ก (Graphic Application Programming Interface) แบบจําลองสี (Color Model), ระบบพิกดั
(Co-ordinate), การย่อ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Rotation), Translation, Viewing Transformation, Clipping, ระบบ
กราฟิ ก, Raster and Vector Graphic Systems, การสื่ อสารกราฟิ ก (Graphic Communications), แบบจําลองเชิง
เรขาคณิ ต (Geometric Modeling), เทคนิ คการให้แสงและเงา (Rendering), พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวด้วย
คอมพิวเตอร์ (Computer Animation), การสร้างภาพนามธรรม (Visualization), ภาพเสมือนจริ ง (Virtual Reality),
Computer Vision และการใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปกราฟิ ก การสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชี พด้วย
คอมพิวเตอร์
3001-2005

การออกแบบโปรแกรมใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วย
2-2-3
(Computer Assistance in Designs)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานอาชีพ
3. มี เจตคติ ที่ดี ในการปฏิ บตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มี กิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2. ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบและประยุกต์ใช้โปรแกรมช่วยในการออกแบบและเขียนแบบภาพ 2 มิติและ 3
มิติในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ โปรแกรมช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ การใช้ชุดคําสัง่ ในการสร้างภาพ2 มิติ
และ 3 มิติ การใช้คาํ สัง่ ในการแก้ไขปรับปรุ ง การแปลง (Transform) การจัดการภาพ การกําหนดขนาดและสัญลักษณ์
การจัดการไฟล์ การพิมพ์ (Print)

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3117-2001

วิศวกรรมการต่ อเรือ
1-2-2
(Naval Architecture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับ หลักการคํานวณหาค่า และสัมประสิ ทธิ์ในงานต่อเรื อ
2. สามารถคํานวณค่าต่างๆที่เกี่ยวกับการทรงตัวของเรื อ
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณีตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยคาม
รอบคอบและปลอดภัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรื อ

24
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการคํานวณหาค่าและสัมประสิ ทธิ์ในงานต่อเรื อ
2. คํานวณหาพื้นที่แนวนํ้าปริ มาณขับนํ้า ระวางขับนํ้า
3. คํานวณหาค่าต่างๆในการทรงตัวของเรื อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพื้นที่หน้าตัดกลางลํา พื้นที่แนวนํ้า ปริ มาตรขับนํ้า สัมประสิ ทธิ์ ต่างๆตําแหน่งของจุดถ่วง ตําแหน่ง
ของจุดศุนย์กลางความลอยของเรื อ ความทรงตัวของเรื อ จุดเมต้าทางขวาง จุดเมต้าทางโมเม้นต้า เปลี่ยนทิม 1 นิ้ ว
เส้นโค้งความทรงตัวสถิต คํานวณความสู งเมต้า ระยะรัศมีเมต้าตารางคํานวณเรื อ
3117-2002

ความแข็งแรงของตัวเรือ
1-2-2
(Strength of Ship)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการรับแรงของตัวเรื อ ชนิดลักษณะของแรงที่กระทําต่อตัวเรื อ
2. สามารถคํานวณหาความแข็งแรงและความเค้นบนส่ วนต่างๆของตัวเรื อ
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณีตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิสยั ในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้หลักการรับแรงของตัวเรื อ ชนิดลักษณะของแรงที่กระทําต่อตัวเรื อ
2. คํานวณหาความแข็งแรงทางยาวของเรื อ
3. คํานวณหาความเค้นเฉือน และความเค้นหลักโครงสร้างเรื อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแรงต่างๆ ที่มากระทําต่อโครงสร้างเรื อ การตอบสนองของโครงสร้างเรื อ ต่อแรงที่กระทํา
คํานวณความแข็งแรงทางยาวของเรื อ ความเค้น เฉื อนโครงสร้างของเรื อ ความเค้นหลัก ในโครงสร้าง
1-3-2
ขยายแบบเรือด้ วยคอมพิวเตอร์
(Compu Molofting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการเขียนแบบแผ่นฟิ ล์ม ขยายแบบลงแผ่นฟลอ และทําเทมเพลต
2. สามารถขยายแบบ ทําเทมเพลต และตัดชิ้นงานจากแบบขยาย
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั ในการขยายแบบเรื อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการ วิธีการเขียนแบบ ขยายแบบลงบนแผ่นฟลอ และกระทําเทมเพลต
2. ขยายแบบ ทําเทมเพลตชิ้นส่ วนโครงสร้างเรื อ
3. ใช้คอมพิวเตอร์ขยายแบบและส่ งถ่ายข้อมูลไปยังเครื่ องตัด CNC

3102-2003
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบตั ิงานเขียนแบบลงแผ่นฟิ ล์มขยายแบบลงแผ่นฟลอร์ ทําเทมเพลตจากแบบขยาย การเขียนรู ปคลี่
แผ่นเปลือกเรื อ การจัดรอยต่อ แผ่นเปลือก การขยายแบบโครงสร้าง การขยายความนูนของดาดฟ้ าแผ่นอุดท้าย ฝากัน
ตามตําแหน่งสําคัญๆ
3117-2004

กระบวนการต่ อเรือ
2-0-2
( Shipbuilding process)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางแผนและการควบคุมงานต่อเรื อ
2. สามารถจัดระบบตรวจสอบควบคุมงานและคุณภาพงานต่อเรื อ
3. สามารถจัดระบบการบํารุ งรักษาเครื่ องจักร เครื่ องมือ จัดการสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
4. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณีตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการ
วางแผนและการควบคุมงานต่อเรื อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวางแผนและการควบคุมงานต่อเรื อ
2. วางแผน และจัดระบบตรวจสอบควบคุมงานและคุณภาพงานต่อเรื อ
3. จัดระบบการบํารุ งรักษาเครื่ องจักร เครื่ องมือ จัดการสิ่ งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการกําหนดปริ มาณการผลิต การวางแผนระบบการต่อเรื อ การตัดสิ นใจ การพยากรณ์ การวางแผน
กําลังการผลิต การวางแผนการผลิตรวม จัดหาทรัพยากร ใช้ทรัพยากรต่างๆอันเป็ นปัจจัย การผลิตการศึกษา
ประสิ ทธิภาพ การวางผัง โรงงาน การวางผังกระบวนการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิตโครงการใช้ เพิลต์ /ซีพี
เอ็ม การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมต้นทุนการผลิต การบริ หารสิ นค้าคงคลัง
3117-2005

ประมาณราคา
2-0-2
(Estimation)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการประมาณราคา และถอดแบบแยกรายการคํานวณวัสดุ
2. สามารถแยกรายการวัสดุ คํานวณประมาณราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานการแยกรายการ วัสดุและประมาณราคา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบแยกรายการวัสดุ และประมาณราคา
2. ประมาณราคาในการต่อเรื อและซ่อมเรื อ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาหลั ก การประมาณราคา การอ่ า นแบบถอดแบบ แยกรายการ วัส ดุ ห รื อโครงสร้ า งเรื อ
แผ่นเปลือกเรื อ การหาข้อมูล และความเคลื่อนไหวของราคาวัสดุเครื่ องมือ เครื่ องจักร ที่เป็ นปั จจุบนั การประมูลราคา
การคิดราคา การคํานวณประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการต่อเรื อและค่าใช้จ่ายในการรื้ อถอนและประกอบกับงาน
ซ่อมเรื อ
3117-2006

การออกแบบเรือด้ วยคอมพิวเตอร์
1-3-2
(Computer Aid Design for Ship Building)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบเรื อ
2. สามารถเขียนแบบโดยใช้คาํ สั่งต่างๆของโปรแกรมสําเร็ จรู ป การพิมพ์และ พลอตแบบ
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั ในการรักษาคอมพิวเตอร์ได้อย่าง
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบเรื อ
2. เขียนแบบเรื อโดยใช้คาํ สัง่ ต่างๆของโปรแกรมสําเร็ จรู ป การพิมพ์และ พลอตแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเรื อด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมช่วยในการเขียนแบบเรื ออุปกรณ์
ประกอบการใช้โปรแกรมคําสั่ง ชุ ดคําสั่งการเขี ยนแบบ การปรั บปรุ งภาพ และแสดงภาพ ฯลฯ การจัดการไฟล์
การพิมพ์ และการพลอต การใช้โปรแกรม CAD ที่ช่วยในการออกแบบและเขียนแบบเรื อ
3117-2007

การบริหารงานการต่ อเรือ
2-0-2
( Shipbuilding Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการวางผังโรงงาน และกระบวนการผลิตชิ้นส่ วนเรื อ
2. สามารถตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเรื อ
3. สามารถตรวจสอบ ควบคุมงานต่อเรื อ
4. มีเจตคติที่ดี มีระเบียบวินยั ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในการบริ หารงานอุตสาหกรรมการต่อเรื อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางผังโรงงาน และกระบวนการผลิตชิ้นส่ วนเรื อ
2. วางแผนและออกแบบกระบวนการต่อเรื อ
3. ตรวจสอบ จัดทําระบบประกันคุณภาพการผลิต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพื้นฐานการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริ หารอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การลงทุน การพยากรณ์ การ
จัดซื้ อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้องต้นในการเลื อกทําเลที่ต้ งั การวางผังโครงงงาน กระบวนการผลิ ต
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ ช่ วยงาน อุปกรณ์ขนย้ายวัสดุ การจัดเก็บวัสดุและการบํารุ งรักษา หลักการเบื้องต้นในการ
บริ หารงาน ความปลอดภัย การบริ หารงานบุคลากร พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน
3117-2008

ความต้ านทานและการขับเคลือ่ นเรือ
1-2-2
(Ship Resistance and Propulsion)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเคลื่อนที่ของวัตถุในของไหล
2. สามารถคํานวณหาแรงต่างๆที่กระทําต่อเรื อขณะเคลื่อนที่
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั ตระหนักถึงความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเคลื่อนที่ของวัตถุในของไหล
2. คํานวณหาแรงต่างๆที่กระทําต่อเรื อขณะเคลื่อนที่
3. คํานวณหาความต้านของเรื อ หากําลังเรื อและใบจักรเรื อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเคลื่อนที่ของวัตถุในของไหล การออกแบบเรื ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามเงื่ อนไขที่กาํ หนด
ความต้า นทานของตัว เรื อ แรงขับ เคลื่ อ น ความเหมาะสมระหว่า งความต้า นทานและกํา ลัง ขับ เคลื่ อ น อัต ราการ
สิ้ นเปลืองนํ้ามันการทํางานและชนิดของใบจักร
3117-2009

วิศวกรรมโครงสร้ างนอกชายฝั่ง
1-2-2
(Offshore Structural Engineering)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1 เข้าใจหลักการทํางานของโครงสร้างนอกชายฝั่ง ข้อกําหนดของโครงสร้างนอกชายฝั่ง
2 สามารถจําแนกแรงต่างๆที่กระทําต่อโครงสร้างนอกชายฝั่ง นํ้าหนักและการกัดกร่ อนของโครงสร้าง
3 มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั ตระหนักถึงความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของโครงสร้างนอกชายฝั่ง และชนิดของแท่นประเภทต่างๆ
5. จําแนกชนิดของแรงต่างๆที่กระทําต่อโครงสร้างนอกชายฝั่งและสภาพแวดล้อม
6. จําแนกข้อกําหนดตามมาตรฐานสากลตามประเภทของโครงสร้างนอกชายฝั่ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานของโครงสร้างนอกชายฝั่ง พื้นฐานของโครงสร้างนอกชายฝั่ง ชนิดของแท่นประเภท
ต่างๆข้อกําหนดมาตรฐานสากลของโครงสร้างนอกชายฝั่ง แรงและความล้าต่างๆที่กระทําต่อโครงสร้างนอกชายฝั่ง
นํ้าหนักและการกัดกร่ อนขอโครงสร้าง การผลิต การติดตั้ง การขนย้าย การเคลื่อนย้ายบนฝั่ง การติดตั้งในทะเล
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3117-2010

เขียนแบบและอ่ านแบบเรือ
1-3-2
(Ship Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1 เข้าใจหลักการ วิธีการ การใช้เครื่ องมือเขียนแบบและตรวจแบบเรื อ
2 สามารถอ่านแบบและเก็บแบบลงตารางออฟเซท
3 มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั ตระหนักถึงความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
4 แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบและเก็บแบบลงตารางออฟเซท
5 จําแนกแบบและรายละเอียดของแบบลงตารางออฟเซท
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบตั ิ วิธีการเขียนแบบและตรวจแบบเรื อ การใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการเขียนแบบ
เรื อ รู ปด้านข้าง รู ปแปลนดาดฟ้ า รู ปแปลนการจัดห้องเครื่ อง ห้องครัว ห้องพัก รู ปตัดตามยาว ตามขวาง แสดงการยึด
เหนี่ยวและอุปกรณ์ประจําเรื อ รายการประกอบ แปลนระบบไฟฟ้ า ระบท่อ การติดตั้งเครื่ องยนต์ ใบจักร หางเสื อ
และตารางออฟเซท

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานเทคโนโลยีการต่ อเรือ
3117-2101

งานสี และป้องกันตัวเรือ
0-6-2
(Color and hull protection)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการกัดกร่ อนและการสนิม วิธีการป้ องกันการกัดกร่ อน การเลือกเครื่ องมืออุปกรณ์ การ
เลือกประเภทสี
2. สามารถในการวางแผนป้ องกันการกัดกร่ อนตัวเรื อ การบํารุ งรักษาเรื อ การเตรี ยมพื้นผิว การพ่นสี การทาสี
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานด้วยความละเอียด รอบคอบ รู้จกั คิดและวางแผนงานตามลําดับขั้น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการกัดกร่ อน การเกิดสนิม และวิธีป้องกันการกัดกร่ อนและการเกิดสนิม
2. ทาสี และทานํ้ามันเรื อ
3. ตกแต่งภายในเรื อด้วยวัสดุชนิดต่างๆได้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการป้ องกันการกัดกร่ อนและการเกิดสนิม ชนิด การใช้งานของสี ประเภทต่างๆ
ที่ใช้กบั เรื อ การเลือกใช้น้ าํ มันผสมสี การเตรี ยมงานก่อนการพ่น การทา และการเคลือบสี การย้อมสี การแก้ไข
ข้อบกพร่ อง ตลอดจนการซ่อมสี
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3117-2102

งานตกแต่ งภายในเรือ
0-6-2
(Ship Interior Decoration)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบตกแต่งภายในเรื อ และการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์
2. สามารถตกแต่งภายในเรื อด้วยไม้ และวัสดุอื่นๆ
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณีตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั ปลอดภัยคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายในเรื อ และการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์
2. ออกแบบ เขียนแบบครุ ภณ
ั ฑ์ การตกแต่งภายในเรื อ และการเลือกใช้วสั ดุอุปกรณ์ได้อย่างเหมาะสม
3. ตกแต่งภายในเรื อด้วยวัสดุชนิดต่างๆได้
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการออกแบบตกแต่งภายในเรื อ ทําครุ ภณ
ั ฑ์ต่างๆที่ใช้ภายในเรื อ การตกแต่ง การจัดห้อง
ในเรื อ งานสี การอุดรอยรั่ว การบุผวิ ตกแต่งพื้นห้อง
3117-2103

งานท่ อในเรือ
0-6-2
(Piping System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจโครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบเลือกใช้ วิธีการใช้
งาน วิธีการบํารุ งรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องจักรกลความร้อนในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถออกแบบเลือกใช้เครื่ องจักรกลความร้อนในงานอุตสาหกรรม
3. สามารถใช้งาน และบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลความร้อนในงานอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ โครงสร้ างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมื ออุ ปกรณ์ การคํานวณเพื่อออกแบบ
เลือกใช้ วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุ งรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องจักรกลความร้ อนในงาน
อุตสาหกรรม
2. ออกแบบคํานวณเพื่อเลือกใช้เครื่ องจักรกลความร้อนในงานอุตสาหกรรมตามข้อกําหนด
3. ใช้งานและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลความร้อนในงานอุตสาหกรรมข้อกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ โครงสร้างส่ วนประกอบ หลักการทํางาน เครื่ องมืออุปกรณ์ การออกแบบคํานวณเพื่อเลือกใช้
วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุ งรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่ องจักรกลความร้อน ประกอบด้วยหม้อนํ้า (Boiler)
เครื่ องแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat exchanger) หัวพ่นเปลวไฟ (Burner) และหอผึ่ง (Cooling tower)
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3117-2104

งานโครงสร้ างเรือ
0-6-2
(Ship Structure)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือ่ ให้
1. มีความเข้าใจวิธีการสร้างเทมเพลตจากแบบขยาย
2. สามารถทําชิ้นส่ วนโครงสร้างเรื อและการประกอบเรื อ
3. สามารถในการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของโครงสร้างเรื อ
4. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบ
และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสร้างเทมเพลตชิ้นส่ วนโครงสร้างต่าง ๆ ของเรื อ
2. ผลิตชิ้นส่ วนโครงสร้างต่าง ๆ ของเรื อได้ถูกต้อง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิการจัดโรงงานต่อเรื อ การจัดหมอนต่อเรื อ การอ่านแบบขยายและสร้างเทมเพลต จากระบบ
การทําโครงสร้างเรื อ ทวนหัว ทวนท้าย กระดูกงู กง เปี๊ ยะ อะเส การประกอบโครงสร้างตัวเรื อ แท่นเครื่ องดาดฟ้ า
เก๋ งเรื อ
3117-2105

ใบจักรและหางเสื อเรือ
( Rudder and propeller)

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพือ่ ให้
1. มีความเข้าใจและทักษะ นิยาม คําศัพท์ของใบจักร ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรื อกับใบจักร
การคํานวณหาระยะพิตช์ (Pitch) ใบจักร
2. สามารถเขียนแบบใบจักรหางเสื อ และการปฏิบตั ิงานตีปรับพิตช์ใบจักร
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบ
และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของใบจักรหางเสื อและตัวเรื อ คํานวณการหาระยะพิตช์ (Pitch)
ใบจักรและคํานวณหางเสื อได้
2. ปฏิบตั ิงานเขียนแบบใบจักรหางเสื อ และการปฏิบตั ิงานตีปรับพิตช์ใบจักร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ ชนิดของใบจักร หางเสื อ คํานิยามศัพท์ของใบจักรความโตของใบจักรกับกําลัง
เครื่ องยนต์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรื อกับใบจักรและหางเสื อ การคํานวณพิตช์ใบจักร การเขียนแบบใบจักร
การเขียนหางเสื อ การกัดกร่ อนและการปรับแต่งใบจักรที่ชาํ รุ ด การปรับพิตช์ใบจักร การหาสมดุลของใบจักร
แต่งผิวใบจักร แต่งความโตหน้าใบ การหาอัตราเรี ยวรู ดุมใบจักร การทําร่ องลิ่ม วิธีการล็อกใบจักรกับเพลา
การทดสอบประสิ ทธิภาพใบจักร
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3117-2106

งานต่ อเรือโลหะ
0-6-2
(Ship building )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1 เข้าใจเกี่ยวกับหลักการต่อเรื อ การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในการต่อเรื อโลหะ
2 สามารถทําเทมเพลทชิ้นส่ วน สร้างชิ้นส่ วนโครงสร้างเรื อ และอุปกรณ์ต่างๆ
3 มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้อย มีระเบียบวินยั ปลอดภัยคํานึงถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการต่อเรื อ การเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในการต่อเรื อโลหะ
2 สร้างเทมเพลต สร้างชิ้นส่ วนเรื อ โครงสร้างเรื อ ประกอบตัวเรื อโลหะตามแบบได้มาตรฐาน
3 ตรวจสอบคุณภาพเรื อและทดสอบเรื อโลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ เครื่ องมือ อุปกรณ์สาํ หรับต่อเรื อ การขยายแบบสร้างเทมเพลต ผลิตชิ้นส่ วน
โครงสร้างและติดตั้งอุปกรณ์รองรับโครงสร้าง ประกอบยึดเหนี่ ยวโครงสร้างเรื อ การวางแผน ลําดับขั้นตอนในการ
ต่อเรื อ การตรวจสอบงานต่อเรื อ ทดสอบเรื อ
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หน้ าว่ าง
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
3117-800X

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
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3117-850X

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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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

35

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
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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

