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คํานํา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2551 และ
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตกําลังคนระดับฝมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
ในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนการศึกษาแหงชาติ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ
ตามความสนใจและโอกาสของตน สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน สถานศึกษา หนวยงาน สถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ ทั้งใน
ระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2556 สําเร็จลงไดดวยความรวมมือ
อยางดียิ่งจากหนวยราชการ
สถานศึกษา ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครูผูสอน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซึ่งไดอุทิศสติปญญาความรูและ
ประสบการณเพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการดําเนินการทุกทานไว ณ ที่นี้
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หลักการของหลักสูตร
1. เป น หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น หรื อ เที ย บเท า ด า นวิ ช าชี พ
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซียน
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอน
ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เปนหลั กสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึ กษารวมกันระหวางหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนํา
ความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ เลือกวิถี
การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่น
และประเทศชาติ
2. เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน
สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น
4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน การตอตานความรุนแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อ
สังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น มีจิตสํานึกดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก
มีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไวซึ่งความมั่นคงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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หลักเกณฑการใช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด และ
นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรูและประสบการณได
1.2 การจั ด การเรี ย นการสอนเน น การปฏิ บัติ จ ริ ง สามารถจั ด การเรีย นการสอนไดห ลากหลาย
รูปแบบ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงาน
ในขอบเขตสํ า คั ญ และบริ บ ทต า ง ๆ ที่ สั ม พั น ธ กั น ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น งานประจํ า สามารถ
ประยุกตใชความรูและทักษะไปสูบริบทใหม สามารถใหคําแนะนํา แกปญหาเฉพาะดานและ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีสวนรวมในคณะทํางานหรือมีการประสานงานกลุม รวมทั้ง
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใชระยะเวลา 3 ปการศึกษา การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ
18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอยกวา
สัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที

3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
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3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.5 การฝ กประสบการณ ทั กษะวิ ชาชี พในสถานประกอบการหรื อแหล งวิ ทยาการ ไม น อยกว า
320 ชั่วโมง เทากับ 4 หนวยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต

4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
4.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
4.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
4.1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสรางของ
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนดรหัสวิชา
จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
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5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
เป น การจั ด กระบวนการเรี ย นรู โ ดยความร ว มมื อ ระหว า งสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น
กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติ
เบื้องตนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจ ริง ไดสัมผั สกั บการปฏิบัติ งานอาชีพ เครื่องมื อเครื่องจัก ร อุปกรณที่ทัน สมัย และ
บรรยากาศการทํางานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนทําได คิดเปน ทําเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดี
ในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในรูปของ
การฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใช
เวลารวมไมนอยกวา 320 ชั่วโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต กรณีสถานศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น ต อ งการเพิ่ ม พู น ประสบการณ ทั ก ษะวิ ช าชี พ สามารถนํ า รายวิ ช า
ในหมวดวิ ช าทั ก ษะวิ ช าชี พ ที่ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ กั บ ลั ก ษณะงานไปเรี ย นหรื อ ฝ ก
ในสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ ได โดยใช เ วลารวมกั บ การฝ ก
ประสบการณทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณ
จากสิ่งที่ไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะ
ศึกษาคนควา การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและการจัดทํา
รายงาน ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทํา
โครงการดังกลาว ตองดําเนินการดังนี้
6.1 สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อสถาบั น ตอ งจัด ใหผูเรี ย นจัด ทําโครงการพั ฒ นาทัก ษะวิ ช าชี พ
ที่สัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจํานวน
4 หนวยกิต ใชเวลาไมนอยกวา 216 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
ตองจัดใหมีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมง ตอสัปดาห กรณีที่ใชรายวิชาเดียว
หากจั ด ให มี โครงการพั ฒนาทั กษะวิ ชาชี พ 2 รายวิ ชา คื อ โครงการ 1 และโครงการ 2
ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีชั่วโมงเรียนตอสัปดาห ที่เทียบเคียงกับเกณฑดังกลาว
ขางตน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน วยงานของรัฐ โดยผูเรี ยนใชเ วลาส ว นหนึ่ง ในสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ
เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ส ามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถด า นการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน
ตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํารายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใชฝก จัดทําแผนฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลในแตละ
รายวิชาใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ อาจนํา
รายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได

8. การเขาเรียน
ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

9. การประเมินผลการเรียน
เนนการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมง
ตอสัปดาหทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ระเบียบวินัย การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรค
การทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุม
ในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน ทั้งนี้สําหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
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11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.1 ประเมินผานรายวิ ชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
11.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร
11.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร

12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแต ละกลุ มวิ ชาของหมวดวิ ชาทั กษะชี วิ ต ในลั กษณะจํ าแนกเป นรายวิ ชาหรื อลั กษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชา
สุขศึ กษาและพลศึกษา ในสั ด สว นที่เหมาะสม โดยพิ จารณาจากมาตรฐานการเรียนรูของ
กลุมวิชานั้น ๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต
12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะ
วิช าชี พ เลือ กได โดยพิ จ ารณาจากจุ ดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึก ษาวิช าชีพ
สาขาวิชา ตลอดจนความตองการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได
ตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด

13. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร
13.1 การพั ฒ นาหลั ก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง สาระสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ให เ ป น หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา หรื อ สถานศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพั ฒ นารายวิ ช าหรื อ กลุ ม วิ ช าเพิ่ ม เติ ม สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น สามารถ
ดําเนินการได โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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14. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ
14.1 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
14.2 การบริหารหลักสูตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาจั ด ให มี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป
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การกาหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ชื่อวิชา

1 2 3 4 - 5 6 7 8

ท–ป–น

ลาดับที่วชิ า 01-99
สาขาวิชา/วิชาเรียนร่ วม

กลุ่มวิชา

2 0 0 0

หมวดวิชาทักษะชีวติ

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
15 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
16 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
17 กลุ่มวิชาบูรณาการ
20 กลุ่มกิจกรรม
9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี

2 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

10 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมหลักสู ตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมหลักสู ตร (คอมพิวเตอร์ )

2 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมประเภทวิชา

2 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
20 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
85 กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

( - ) รายวิชาพัฒนาโดยส่ วนกลาง ( * ) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนร่ วม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

หลักสู ตร
2 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ปวช.
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หนาวาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต
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12

หนาวาง

ตรประกาศนียบัตรวิประเภทวิ
ชาชีพ พุทชธศั
ราช 2556
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักหลั
ราชกสู2556
าอุตกสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางยนต

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
งานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางยนตใหทนั ตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพืน้ ฐานดานชางยนต
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางยนตในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ
ใชความรู และทักษะเปนพืน้ ฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
6. เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต ความ
กตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่
ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ ความ
เชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งานจั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง การ
บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 อานแบบเขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม
3.5 ปรับแปรรูปและขึ้นรูปงานโลหะดวยเครื่องมือเบื้องตน
3.6 ประกอบทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3.7 เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบื้องตน
3.8 ปรับแปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล
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3.9 อานวงจร ตอวงจร ทดสอบวงจรนิวเมติกและไฮดรอลิกสเบื้องตน
3.10 ถอดประกอบเครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
3.11 บํารุงรักษาเครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
3.12 ถอดประกอบคลัตชเกียรและเพลาขับตามคูมือ
3.13 บํารุงรักษาคลัตชเกียรและเพลาขับตามคูมือ
3.14 ถอดประกอบระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรกตามคูมือ
3.15 บํารุงรักษาระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรกตามคูมือ
3.16 บํารุงรักษาแบตเตอรี่ระบบสตารทระบบประจุไฟฟาระบบแสงสวางระบบไฟเตือนและ
สัญญาณตามคูมือ
สาขางานยานยนต
3.17 ซอมเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
3.18 ซอมรถจักรยานยนตตามคูมือ
3.19 บริการระบบปรับอากาศรถยนต
3.20 บํารุงรักษารถยนตตามคูมือ
3.21 ขับรถยนตในสภาวะตาง ๆ ตามกฎจราจร
3.22 ตรวจสอบชิ้นสวนของเครื่องยนตโดยใชเครื่องมือวัดละเอียด
สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
3.17 บริการเครื่องตนกําลังอุตสาหกรรมตามคูมือ
3.18 บริการเครื่องอัดอากาศเครื่องสูบและอุปกรณควบคุมความปลอดภัยตามคูมือ
3.19 บริการเครื่องกําเนิดไอน้ําอุปกรณควบคุมความปลอดภัยตามคูมือ
3.20 บริการระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคูม ือ
3.21 ปรับปรุงสภาพชิ้นสวนโดยเครื่องมือกลตามคูมือ
3.22 บํารุงรักษาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
สาขางานเครื่องกลเรือ
3.17 ขยายแบบชิ้นสวนและวางแผนติดตั้งเครื่องยนตเรือตามแบบที่กําหนด
3.18 บริการติดตั้งเครื่องยนตเรือและอุปกรณตามแบบที่กําหนด
3.19 ซอมเครื่องยนตเรือตามคูมือ
3.20 ซอมอุปกรณในระบบสงกําลังเรือตามคูมือ
3.21 ซอมระบบไฟฟาเรือตามคูมือ
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สาขางานเครื่องกลเกษตร
3.17 ซอมเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตรตามคูมอื
3.18 ใชและบํารุงรักษาแทรกเตอรตามคูมือ
3.19 บริการเครื่องจักรกลงานพืชตามคูมือ
3.20 บริการเครื่องจักรกลงานสัตวตามคูมือ
3.21 บริการเครื่องจักรกลเตรียมดินตามคูมือ
3.22 บริการเครื่องสูบน้ําและอุปกรณในการสงน้ําตามคูมือ
3.23 บริการอุปกรณขนถายผลิตภัณฑการเกษตรตามคูมือ
3.24 บริการระบบเครื่องทําความเย็นตามคูมือ
สาขางานตัวถังและสีรถยนต
3.17 บํารุงรักษาชิ้นสวนรถยนตตามคูมือ
3.18 ถอดประกอบชิ้นสวนรถยนตดวยเครื่องมือทั่วไปตามคูม ือ
3.19 ซอมบํารุงชิ้นสวนรถยนตตามคูมือ
3.20 ถอดประกอบชิ้นสวนรถยนตดวยเครื่องมือพิเศษตามคูมอื
3.21 บํารุงรักษารถยนตตามคูมือ
3.22 พนสีทับหนารถยนตตามคูมอื
3.23 ซอมบํารุงสีรถยนตตามคูมือ
3.24 พนสีรถยนตตามกระบวนการตามคูมือ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางยนต
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
3 หนวยกิต)
6 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
3 หนวยกิต)
2 หนวยกิต)

22 หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)

71 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10 หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

19
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1403
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1602
2000-1603
2000-1604
2000-1605

ชือ่ วิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา
1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1005
2100-1006
2100-1008
2100-1009

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
งานฝกฝมือ 1
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน

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

 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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รหัสวิชา
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2101-2001
2101-2002
2101-2003
2101-2004
2101-2005
2101-2006
2101-2007
2101-2008
2101-2009

ชื่อวิชา
งานเครื่องยนตแกสโซลีน
งานเครื่องยนตดีเซล
งานสงกําลังรถยนต
งานเครื่องลางรถยนต
งานไฟฟารถยนต
เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
กลศาสตรเครื่องกล
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งหรือเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ที่เหลือ
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานใด หรือหลายสาขางานรวมกันจนครบหนวยกิตทีก่ ําหนด
2.3.1 สาขางานยานยนต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2101
งานเครื่องยนตเล็ก
2101-2102
งานจักรยานยนต
2101-2103
งานปรับอากาศรถยนต
2101-2104
งานบํารุงรักษารถยนต
2101-2105
การขับรถยนต
2101-2106
งานวัดละเอียดชางยนต
2101-2107
คณิตศาสตรยานยนต
2101-2108
กลศาสตรยานยนต
2101-2109
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
2101-2110
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
2-3-3
1-3-2
สาขาวิชาชางยนต
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2111
งานตัวถังและพนสีรถยนต
2101-2112
การจัดการศูนยบริการรถยนต
2101-2113
งานประดับยนต
2101-2114
งานทดสอบปมและหัวฉีดเครื่องยนต
2101-2115
งานบริการรถยนต 1
2101-2116
งานบริการรถยนต 2
2101-2117
งานบริการรถยนต 3
2101-2511
งานพลาสติกและไฟเบอรกลาสรถยนต
2101*2101 ถึง 2101*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-5101
ปฏิบัติงานยานยนต 1
2101-5102
ปฏิบัติงานยานยนต 2
2101-5103
ปฏิบัติงานยานยนต 3
2101-5104
ปฏิบัติงานยานยนต 4
2101-5105
ปฏิบัติงานยานยนต 5
2101-5106
ปฏิบัติงานยานยนต 6
2.3.2 สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2201
งานเครื่องตนกําลังอุตสาหกรรม
2101-2202
งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2101-2203
งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
2101-2204
งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
2101-2205
งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2101-2206
งานสงถายกําลัง
2101-2207
งานเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
2101-2208
คณิตศาสตรเครื่องกล
2101-2209
เครื่องกําเนิดไอน้ํา
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-6-3
2-0-2
1-3-2
1-6-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
1-3–2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
2-3-3
1-6-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
3-0-3
2-0-2
สาขาวิชาชางยนต
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2210
เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2101-2211
งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 1
2101-2212
งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 2
2101-2213
งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 3
2101*2201 ถึง 2101*2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-5201
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 1
2101-5202
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 2
2101-5203
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 3
2101-5204
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 4
2101-5205
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 5
2101-5206
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 6
2.3.3 สาขางานเครื่องกลเรือ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2301
งานติดตั้งเครือ่ งยนตเรือ
2101-2302
งานซอมเครื่องยนตเรือ
2101-2303
งานสงกําลังเรือ
2101-2304
งานไฟฟาเรือ
2101-2305
งานอานแบบขยายแบบเรือ
2101-2306
งานทอในเรือ
2101-2307
งานเครื่องสูบ
2101-2308
งานเดินเรือกล
2101-2309
งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
2101-2310
งานเครื่องกลเรือประมง
2101-2311
งานเขียนแบบเครื่องกลเรือ
2101-2312
การบริหารองคกรเรือ
2101-2313
งานบํารุงรักษาและบริการเครื่องกลเรือ
2101-2314
งานบริการเครื่องกลเรือ 1
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-0-2
*-*-4
*-*-4
*-*-4
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-2-2
2-0-2
0-6-2
*-*-4
สาขาวิชาชางยนต
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2315
งานบริการเครื่องกลเรือ 2
2101-2316
งานบริการเครื่องกลเรือ 3
2101*2301 ถึง 2101*2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-5301
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 1
2101-5302
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 2
2101-5303
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 3
2101-5304
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 4
2101-5305
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 5
2101-5306
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 6
2.3.4 สาขางานเครื่องกลเกษตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2401
งานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2101-2402
งานแทรกเตอร
2101-2403
งานขับแทรกเตอร
2101-2404
งานเครื่องจักรกลงานพืช
2101-2405
งานเครื่องจักรกลงานสัตว
2101-2406
งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน
2101-2407
งานชลประทานเพื่อการเกษตร
2101-2408
งานเครื่องสูบน้ําและสงน้ําเพื่อการเกษตร
2101-2409
งานอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
2101-2410
งานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
2101-2411
งานติดตั้งเครือ่ งตนกําลังและการถายทอดกําลัง
2101-2412
งานเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2101-2413
กลศาสตรเครื่องกลเกษตร
2101-2414
คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร
2101-2415
งานขนถายผลิตผลการเกษตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
*-*-4
*-*-4
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
ท-ป-น
1-3-2
1-6-3
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
2-0-2
2-0-2
1-6-3
สาขาวิชาชางยนต
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2416
งานสํารวจเพือ่ การเกษตร
2101-2417
งานเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
2101-2418
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 1
2101-2419
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 2
2101-2420
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 3
2101*2401 ถึง 2101*2499 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-5401
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 1
2101-5402
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 2
2101-5403
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 3
2101-5404
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 4
2101-5405
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 5
2101-5406
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 6
2.3.5 สาขางานตัวถังและสีรถยนต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2501
งานตัวถังรถยนตเบื้องตน
2101-2502
งานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต
2101-2503
งานสีรถยนตเบื้องตน
2101-2504
งานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต
2101-2505
งานเชื่อมตัวถังรถยนต
2101-2506
งานซอมตัวถังรถยนต
2101-2507
งานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต
2101-2508
งานสีโซลิด
2101-2509
งานสีเมทัลลิก
2101-2510
งานสีพิเศษ
2101-2511
งานพลาสติกและไฟเบอรกลาสรถยนต
2101-2512
งานบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
สาขาวิชาชางยนต
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2513
ธุรกิจตัวถังและสีรถยนต
2101-2514
งานบริการตัวถังและสีรถยนต 1
2101-2515
งานบริการตัวถังและสีรถยนต 2
2101-2516
งานบริการตัวถังและสีรถยนต 3
2101-2113
งานประดับยนต
2101*2501 ถึง 2101*2599 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-5501
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 1
2101-5502
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 2
2101-5503
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 3
2101-5504
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 4
2101-5505
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 5
2101-5506
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 6

ท-ป-น
2-0-2
*-*-4
*-*-4
*-*-4
1-3–2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะห ลักษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อนํารายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้
โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2101-8001 ฝกงาน หรือ 2101-8002 ฝกงาน 1 และ 2101-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2101-8001
ฝกงาน
*-*-4
2101-8002
2101-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2101-8501 โครงการ หรือ 2101-8502 โครงการ 1 และ 2101-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2101-8501
โครงการ
*-*-4
2101-8502
2101-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-9001
งานเครื่องมือกลชางยนต
2101-9002
งานแกสรถยนต
2101-9003
การขับขี่รถจักรยานยนต
2101-9004
งานซอมเครื่องยนตเบื้องตน
2101-9005
งานปรับแตงเครื่องยนตเบื้องตน
2101-9006
การผลิตชิ้นสวนยานยนต
2101-9007
พลังงานทดแทน
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
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1-3-2
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*-*-*
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4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการจัด
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางกลโรงงาน

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
งานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางกลโรงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพืน้ ฐานดานชางกลโรงงาน
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางกลโรงงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใชความรู และทักษะเปนพืน้ ฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
6. เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางกลโรงงาน

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางกลโรงงาน จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

22 หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
( 18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

71 หนวยกิต

ไมนอยกวา

10 หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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103 หนวยกิต
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพช่ในอุ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*

สาขาวิชาชางกลโรงงาน
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1403
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2–2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1005
2100-1006
2100-1007
2100-1008

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
งานฝกฝมือ 1
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน

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

 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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รหัสวิชา
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2102-2001
2102-2002
2102-2003
2102-2004
2102-2005
2102-2006
2102-2007
2102-2008
2102-2009
2102-2010
2102-2011

ชื่อวิชา
เขียนแบบเครื่องมือกล 1
เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ทฤษฎีเครื่องมือกล
วัดละเอียด
คณิตศาตรเครื่องมือกล
กลศาสตรเครื่องมือกล
กรรมวิธีการผลิต
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 1
โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
อุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด
อบชุบโลหะ

ท-ป-น
1-3-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-6-4
1-3-2
1-3-2
1-3-2

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งหรือเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ที่เหลือ
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานใด หรือหลายสาขางานรวมกันจนครบหนวยกิตทีก่ ําหนด
2.3.1 สาขางานเครื่องมือกล
รหัสวิชา
2102-2101
2102-2102
2102-2103
2102-2104
2102-2105
2102-2106
2102-2107

ชื่อวิชา
เขียนแบบเครื่องมือกล 2
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 3
ซอมบํารุงเครื่องมือกล
ลับคมเครื่องมือตัด
ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล
หลอโลหะ
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ท-ป-น
1-3-2
2-6-4
2-6-4
0-6-2
1-3-2
0-6-2
2-3-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
2102-2109
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2102-2110
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล
2102-2201
แมพิมพโลหะเบื้องตน
2102-2301
แมพิมพพลาสติกเบื้องตน
2102*2101 ถึง 2102*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-5101
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1
2102-5102
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2
2102-5103
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 3
2102-5104
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 4
2102-5105
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 5
2102-5106
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 6

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

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.2 สาขางานแมพิมพโลหะ
รหัสวิชา
2102-2201
2102-2202
2102-2203
2102-2204
2102-2205
2102-2206
2102-2207
2102-2208
2102-2107
2102-2108
2102-2109
2102-2110

ชื่อวิชา
แมพิมพโลหะเบื้องตน
เขียนแบบแมพิมพโลหะ
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ
ผลิตแมพิมพตดั
ผลิตแมพิมพขึ้นรูป
ผลิตแมพิมพแบบตอเนื่อง
ปมโลหะเบื้องตน
ซอมบํารุงแมพิมพโลหะ
หลอโลหะ
ชุบเคลือบผิวโลหะ
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-6-4
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-3-2
0-6-2
2-0–2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102*2201 ถึง 2102*2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-5201
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 1
2102-5202
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 2
2102-5203
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 3
2102-5204
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 4
2102-5205
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 5
2102-5206
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 6

ท-ป-น
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.3 สาขางานแมพิมพพลาสติก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-2301
แมพิมพพลาสติกเบื้องตน
2102-2302
ฉีดพลาสติกเบือ้ งตน
2102-2303
เขียนแบบแมพิมพพลาสติก
2102-2304
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
2102-2305
ผลิตแมพิมพฉีด
2102-2306
ผลิตแมพิมพเปา
2102-2307
ผลิตแมพิมพอัด
2102-2107
หลอโลหะ
2102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
2102-2109
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2102-2110
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล
2102*2301 ถึง 2102*2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
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ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
1-3-2
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-6-4
1-6-3
1-3-2
0-6-2
2-0–2
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2102-5301
2102-5302
2102-5303
2102-5304
2102-5305
2102-5306

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 1
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 2
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 3
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 4
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 5
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 6

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*- * - 4

2.3.4 สาขางานผลิตชิ้นสวนยานยนต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-2401
เขียนแบบชิน้ สวนยานยนต
2102-2402
กรรมวิธีการผลิตชิ้นสวนยานยนต
2102-2403
ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1
2102-2404
ผลิตชิ้นสวนยานยนต 2
2102-2405
สียานยนต
2102-2406
ปรับ ประกอบชิ้นสวนยานยนต
2102-2201
แมพิมพโลหะเบื้องตน
2102-2301
แมพิมพพลาสติกเบื้องตน
2102-2107
หลอโลหะ
2102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
2102-2109
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2102-2110
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล
2102*2401 ถึง 2102*2499 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-5401
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 1
2102-5402
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 2
2102-5403
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 3
2102-5404
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 4
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ท-ป-น
1-3-2
2-0-2
2-6-4
2-6-4
2-0-2
0-6-2
2-0-2
2-0-2
1-6-3
1-3-2
0-6-2
2-0–2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
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รหัสวิชา
2102-5405
2102-5406

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 5
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 6

ท-ป-น
*-*-4
*-*-4

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะห ลักษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อนํารายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้
โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2102-8001 ฝกงาน หรือ 2102-8002 ฝกงาน 1 และ 2102-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2102-8001
ฝกงาน
*-*-4
2102-8002
2102-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2102-8501 โครงการ หรือ 2102-8502 โครงการ 1 และ 2102-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2102-8501
โครงการ
*-*-4
2102-8502
2102-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา

10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
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4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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หนาวาง
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
งานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางเชื่อมโลหะใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานชางเชื่อมโลหะ
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน
5. เพื่อให สามารถปฏิบัติงานดานชางเชื่อมโลหะในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ
รวมทั้งการใชความรู และทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
6. เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต ความ
กตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัยความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทั ก ษะทางป ญ ญา ได แ ก ความรู ใ นหลั ก ทฤษฎี ความสนใจใฝ รู ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฎิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 เขาใจหลักการอานแบบเขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม
3.5 เขาใจในวิธีการประกอบทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3.6 เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบื้องตน
3.7 ถอดตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต
3.8 ปรับแปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล
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สาขางานผลิตภัณฑ
3. 9 ออกแบบผลิตงานผลิตภัณฑโลหะ
3.10 ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะและอะลูมิเนียม
3.11 ประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะ
3.12 เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กและทอเหล็กกลาคารบอน
3.13 เดินทอภายในอาคารและงานทอสงความเย็น
3.14 ชุบเคลือบผิวโลหะ งานสี และงานพลาสติก
3.15 วัสดุชางเชื่อม และโลหะวิทยาเบื้องตน
3.16 ปมขึ้นรูปโลหะ
สาขางานโครงสราง
3.9 ออกแบบ เขียนแบบประมาณราคางานโครงสราง
3.10 ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะโครงสราง
3.11 เชื่อมแกสแผนเหล็กกลา
3.12 แลนประสานแผนและทอเหล็กและโลหะผสม
3.13 เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กและทอเหล็กกลาคารบอน
3.14 เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอนและทอเหล็กกลาคารบอน
3.15 เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม แผนเหล็กกลาคารบอนและทอเหล็กกลาคารบอน
3.16 เชื่อมซอมบํารุง
3.17 วัสดุชางเชื่อม และโลหะวิทยาเบื้องตน
สาขางานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร
3.9 เชื่อมแกสแผนเหล็กกลา
3.10 แลนประสานแผนและทอเหล็กและโลหะผสม
3.11 เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กและทอเหล็กกลาคารบอน
3.12 เขียนแบบแผนคลี่งานโลหะแผน
3.13 ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะที่ใชในรถโดยสาร
3.14 ประกอบโครงสรางและตัวถังรถโดยสาร
3.15 ประกอบติดตั้งอุปกรณภายในรถโดยสาร
3.16 ตกแตงพนสีรถโดยสาร
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103
หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
3 หนวยกิต)
6 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
3 หนวยกิต)
2 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา 71
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
( 18 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
( 4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
( 4 หนวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

22

หนวยกิต

หนวยกิต

10 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1403
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2001-1001
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2-0-2
2001-2001
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
1-2-2
2100-1001
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
1-3-2
2100-1002
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
2-0-2
2100-1003
งานฝกฝมือ 1
0-6-2
2100-1006
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
1-3-2
2100-1007
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน
1-3-2
2100-1008
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
1-3-2
2103-1001
งานเชื่อมโลหะเบื้องตน
0-6-2
 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2103-2001
2103-2002
2103-2003
2103-2004
2103-2005
2103-2006
2103-2007
2103-2008
2103-2009
2103-2010
2103-2011
2103-2012

ชื่อวิชา
งานเชื่อมไฟฟา 1
งานเชื่อมไฟฟา 2
งานทดสอบแบบทําลายสภาพ
งานทดสอบแบบไมทําลายสภาพ
งานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 1
งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 1
เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ
กระบวนการเชื่อม
คณิตศาสตรชางเชื่อม
กลศาสตรเครื่องกล
งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1
เขียนแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งหรือเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ที่เหลือ
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานใด หรือหลายสาขางานรวมกันจนครบหนวยกิตทีก่ ําหนด
2.3.1 สาขางานผลิตภัณฑ
รหัสวิชา
2103-2101
2103-2102
2103-2103
2103-2104
2103-2105
2103-2106

ชื่อวิชา
กรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ
งานออกแบบผลิตภัณฑ
งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 2
งานปมขึ้นรูปโลหะ
งานทอภายในอาคาร
โลหะวิทยาเบือ้ งตน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

51
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2103-2107
งานพลาสติก
2103-2108
งานชุบเคลือบผิวโลหะ
2103-2109
งานระบบทอสงความเย็น
2103-2110
งานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม
2103-2111
วัสดุชางเชื่อม
2103-2112
งานสี
2103-2113
งานเชื่อมไฟฟา 3
2103-2114
งานเชื่อมซอมบํารุง
2103*2101 ถึง 2103*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2103-5101
2103-5102
2103-5103
2103-5104
2103-5105
2103-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 1
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 2
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 3
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 4
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 5
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 6

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

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.2 สาขางานโครงสราง
รหัสวิชา
2103-2201
2103-2202
2103-2203
2103-2204
2103-2205
2103-2206
2103-2207
2103-2208

ชื่อวิชา
งานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 2
งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 2
เขียนแบบโครงสราง
งานโครงสราง
การออกแบบรอยตองานเชื่อม
ความแข็งแรงของวัสดุ
มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องตน
งานทอ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2103-2209
งานเชื่อมแกส
2103-2106
โลหะวิทยาเบือ้ งตน
2103-2111
วัสดุชางเชื่อม
2103-2112
งานสี
2103-2113
งานเชื่อมไฟฟา 3
2103-2114
งานเชื่อมซอมบํารุง
2103*2201 ถึง 2103*2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2103-5201
2103-5202
2103-5203
2103-5204
2103-5205
2103-5206

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานโครงสราง 1
ปฏิบัติงานโครงสราง 2
ปฏิบัติงานโครงสราง 3
ปฏิบัติงานโครงสราง 4
ปฏิบัติงานโครงสราง 5
ปฏิบัติงานโครงสราง 6

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.3 สาขางานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2103-2301
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก
2103-2302
ประกอบโครงสรางสวนบนรถโดยสาร
2103-2303
ประกอบแผนตัวถังและหลังคา
2103-2304
ประกอบโครงสรางสวนลาง
2103-2305
สรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสาร
2103-2306
ตกแตงผิวสําเร็จรถโดยสาร
2103-2307
บริการเครื่องลางรถโดยสาร
2103-2308
ติดตั้งอุปกรณประกอบตกแตงภายในรถโดยสาร
2103-2309
สรางชิ้นสวนไฟเบอรกลาสรถโดยสาร
2103-2310
เดินสายไฟฟารถโดยสาร
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2103*2301 ถึง 2103*2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2103-5301
2103-5302
2103-5303
2103-5304
2103-5305
2103-5306

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 1
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 2
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 3
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 4
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 5
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 6

ท-ป-น
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะห ลักษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อนํารายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้
โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2103-8001 ฝกงาน หรือ 2103-8002 ฝกงาน 1 และ 2103-8003 ฝกงาน 2
ท-ป-น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2103-8001
ฝกงาน
*-*-4
2103-8002
2103-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2103-8501 โครงการ หรือ 2103-8502 โครงการ 1 และ 2103-8503โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2103-8501
โครงการ
*-*-4
2103-8502
2103-8503

โครงการ 1
โครงการ 2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
งานอาชี พ ที่ สั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ช า งเขี ย นแบบเครื่ อ งกล ให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานชางเขียนแบบ
เครื่องกล
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบเครื่องกลในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพ
อิสระ รวมทั้งการใชความรู และทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
6. เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต ความ
กตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดี
ตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ ความเชื่อมั่น
ในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทั ก ษะทางป ญ ญา ได แ ก ความรู ใ นหลั ก ทฤษฎี ความสนใจใฝ รู ความคิ ด ริ เ ริ่ม สรา งสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งาน จั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 อานแบบ เขียนแบบวิศวกรรมและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม
3.5 ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3.6 เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบื้องตน
3.7 ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต
3.8 ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล

ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา
103 หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา 3หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

22 หนวยกิต

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

71 หนวยกิต

ไมนอยกวา

10 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1403
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2001-1001
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2-0-2
2001-2001
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
1-2-2
2100-1002
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
2-0-2
2100-1003
งานฝกฝมือ 1
0-6-2
2100-1005
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
1-3-2
2100-1006
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
1-3–2
2100-1007
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน
1-3-2
2100-1008
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
1-3-2
2110-1001
เขียนแบบเครื่องกลเบื้องตน
1-3-2
 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2110-2001
2110-2002
2110-2003
2110-2004
2110-2005
2110-2006
2110-2007
2110-2008
2110-2009
2110-2010
2110-2011
2100-1009

ชื่อวิชา
การเขียนภาพสเกตช
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเขียนแบบ
การเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานดวยคอมพิวเตอร
การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร
การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องมือกลดวยคอมพิวเตอร
การเขียนแบบสั่งงานการผลิตดวยคอมพิวเตอร
การเขียนแบบแผนคลี่
การเขียนแบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกสดวยคอมพิวเตอร
กลศาสตรเครื่องกล
โปรแกรมซีเอ็นซีเบื้องตน
คณิตศาสตรเครื่องกล
งานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2110-2101
การเขียนแบบโครงสรางดวยคอมพิวเตอร
2110-2102
การเขียนแบบจิ๊กและฟกซเจอรดวยคอมพิวเตอร
2110-2103
การเขียนแบบแมพิมพโลหะดวยคอมพิวเตอร
2110-2104
การเขียนแบบแมพิมพพลาสติกดวยคอมพิวเตอร
2110-2105
การเขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร
2110-2106
การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร
2110-2107
การเขียนแบบทอและสุขภัณฑดวยคอมพิวเตอร
2110-2108
การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดว ยคอมพิวเตอร
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2110-2109
การประมาณราคา
2110-2110
กรรมวิธีการผลิต
2110-2111
งานวัดละเอียด
2110-2112
โลหะวิทยาเบือ้ งตน
2110-2113
เทคโนโลยีพลาสติก
2110-2114
งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
2110-2115
ระบบปมและทอในงานอุตสาหกรรม
2110-2116
การเขียนแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร
2110-2117
การเขียนแบบระบบบําบัดน้าํ เสียดวยคอมพิวเตอร
2110-2118
การเขียนแบบงานหลอดวยคอมพิวเตอร
2110*2101 ถึง 2110*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
2110-5101
ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล 1
2110-5102
ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล 2
2110-5103
ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล 3
2110-5104
ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล 4
2110-5105
ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล 5
2110-5106
ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล 6

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

*-*-3
* - * -3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะห ลักษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อนํารายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้
โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2110-8001 ฝกงาน หรือ 2110-8002 ฝกงาน 1 และ 2110-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2110-8001
ฝกงาน
*-*-4
2110-8002
2110-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2110-8501 โครงการ หรือ 2110-8502 โครงการ 1 และ 2110-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2110-8501
โครงการ
*-*-4
2110-8502
2110-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงตอสัปดาห )
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
งานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางซอมบํารุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานชางซอมบํารุง
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางซอมบํารุงในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใชความรู และทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
6. เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางซอมบํารุง ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต ความ
กตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่
ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ ความ
เชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งาน จั ด การงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํ า นึง ถึ ง การ
บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 อานแบบ เขียนแบบ กําหนดสัญลักษณมาตรฐาน
3.5 ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณ ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
3.6 เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผน
3.7 ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต
3.8 วัดและตรวจสอบ ชิ้นสวน ดวยเครื่องมือวัดละเอียด
3.9 ติดตั้ง บํารุงรักษา ตรวจซอมวงจร นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3.10 บํารุงรักษาดวยตนเองในงานอุตสาหกรรม
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3.11 บํารุงรักษาเชิงปองกันในงานอุตสาหกรรม
3.12 บํารุงรักษาแบบมีแผนและไมมีแผน ในงานอุตสาหกรรม
3.13 ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล
3.14 ประกอบ ติด ตั้ง และบํารุ งรั กษาชิ้นสวน เครื่องจัก รกล ระบบป มและทอ ระบบทํา
ความเย็นและปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
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โครงสราง
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สาขาวิชาชางซอมบํารุง

ผูสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางซอมบํารุง จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103
หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
3 หนวยกิต)
6 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
3 หนวยกิต)
2 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
( 18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

22 หนวยกิต

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

71 หนวยกิต

ไมนอยกวา

10 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1403
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1602
2000-1603
2000-1604
2000-1605

ชือ่ วิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2–2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001–1001
2001–2001
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1005
2100-1006
2100-1007
2100-1008

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
งานฝกฝมือ 1
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน

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

 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0–1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2100-1009 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
2111-2001 เขียนแบบงานซอมบํารุง
2111-2002 ชิ้นสวนเครื่องจักรกล
2111-2003 งานซอม สราง ชิ้นสวนเครือ่ งจักรกล
2111-2004 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
2111-2005 การบํารุงรักษา
2111-2006 งานบํารุงรักษาเชิงปองกัน
2111-2007 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
2111-2008 งานติดตั้งเครือ่ งจักรกล
2111-2009 การวัดและตรวจสอบในงานบํารุงรักษา
2111-2010 งานระบบทอในงานอุตสาหกรรม

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานซอมบํารุงอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2111-2101 คณิตศาสตรเครื่องกล
2111-2102 งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2111-2103 วัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม
2111-2104 งานเชื่อมซอมบํารุง
2111-2105 งานปรับแตงชิน้ สวนเครื่องจักรกล
2111-2106 งานซอมบํารุงชิ้นสวนเครื่องจักรกล
2111-2107 งานเขียนแบบไฟฟา
2111-2108 งานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา
2111-2109 งานสงกําลังเครื่องจักรกล
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2111-2110 งานบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง
2111-2111 งานซอมบํารุงอุปกรณขนถายวัสดุ
2111-2112 งานตรวจสอบวัสดุ
2111-2113 งานสรางอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด
2111-2114 ปฏิบัตินิวเมติกสและไฮดรอลิกส
2111-2115 ปฏิบัติงานบํารุงรักษา
2111-2116 ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน
2111-2117 ปฏิบัติงานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
2111-2118 ปฏิบัตงิ านบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา
2111*2101 ถึง 2104*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2111-5101
2111-5102
2111-5103
2111-5104
2111-5105
2111-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุตสาหกรรม 1
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุตสาหกรรม 2
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุตสาหกรรม 3
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุตสาหกรรม 4
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุตสาหกรรม 5
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุตสาหกรรม 6

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

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะห ลักษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อนํารายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้
โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2111-8001 ฝกงาน หรือ 2111-8002 ฝกงาน 1 และ 2111-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2111-8001
ฝกงาน
*-*-4
2111-8002
2111-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2111-8501 โครงการ หรือ 2111-8502 โครงการ 1 และ 2111-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2111-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2111-8502
2111-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงาน
อาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางตอเรือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนา
ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานชางตอเรือ
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางตอเรือในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง
การใชความรู และทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
6. เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางตอเรือ ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจต
คติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทั ก ษะทางป ญญา ได แ ก ความรูใ นหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ รู ความคิ ด ริ เริ่ มสร างสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งาน จั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง การ
บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 เขียนแบบและขยายแบบเรือ
3.5 งานประกอบโครงสรางเรือ
3.6 งานติดตั้งผลิตภัณฑอุปกรณเรือ
3.7 ติดตั้งระบบทอในเรือ
3.8 เรือขึ้นคานและเตรียมซอม
3.9 ทําสีและปองกันตัวเรือ
3.10 ปลอยเรือลงน้ํา
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สาขางานตอเรือโลหะ
3.11 ติดตั้งประกอบโครงสรางเรือโลหะ
3.12 ประกอบเปลือกเรือโลหะ
สาขางานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส
3.11 ติดตั้งประกอบโครงสรางเรือไม
3.12 ประกอบเปลือกเรือไม
3.13 ทําสีตอกหมันยาชัน
3.14 ทําตนแบบหลอเรือไฟเบอรกลาส
3.15 งานหลอและประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส
สาขางานนาวาสถาปตย
3.11 เขียนแบบเรือ
3.12 เขียนแบบระบบภายในเรือ
3.13 ออกแบบและตกแตงภายในเรือ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางตอเรือ

ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ประเภทวิ ช า
อุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าช า งต อ เรื อ จะต อ งศึ ก ษารายวิ ช าจากหมวดวิ ช าต า ง ๆ รวมไม น อ ยกว า 103
หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
( 18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

22 หนวยกิต

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

71 หนวยกิต

ไมนอยกวา

10 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1403
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือเลือก
เรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1005
2100-1006
2100-1008
2100-1009

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
งานฝกฝมือ 1
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน

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

 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0–1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2117-2001
2117-2002
2117-2003
2117-2004
2117-2005
2117-2006
2117-2007
2117-2008
2117-2009
2117-2010
2117-2011

ชื่อวิชา
เขียนแบบเรือ1
เขียนแบบเรือ2
ขยายแบบเรือ1
ขยายแบบเรือ 2
งานเขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร 1
เทคนิคการตอเรือและการเรือวิทยา
คณิตศาสตรชางตอเรือ
งานสีและการปองกันตัวเรือ
การประมาณราคา
งานเครื่องกลและระบบขับเคลื่อน
งานทอภายในเรือเบื้องตน

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งหรือเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ที่เหลือ
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานใด หรือหลายสาขางานรวมกันจนครบหนวยกิตที่กําหนด
2.3.1 สาขางานตอเรือโลหะ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2117-2101
งานเชื่อมไฟฟา 1
2117-2102
งานเชื่อมไฟฟา 2
2117-2103
งานเชื่อมไฟฟา 3
2117-2104
งานประกอบตัวเรือโลหะ
2117-2105
งานตอเรือโลหะ 1
2117-2106
งานตอเรือโลหะ 2
2117-2107
การซอมตัวเรือโลหะ
2117-2108
การควบคุมคุณภาพงานตอเรือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6–3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางตอเรือ

83
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2117-5101
2117-5102
2117-5103
2117-5104
2102-5105
2117-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานตอเรือโลหะ 1
ปฏิบัติงานตอเรือโลหะ 2
ปฏิบัติงานตอเรือโลหะ 3
ปฏิบัติงานตอเรือโลหะ 4
ปฏิบัติงานตอเรือโลหะ 5
ปฏิบัติงานตอเรือโลหะ 6

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.2 สาขางานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2117-2201
งานไมเบื้องตน
2117-2202
งานประกอบตัวเรือไม
2117-2203
เครื่องจักรกลงานไม
2117-2204
งานตอกหมันยาชัน
2117-2205
งานสรางแบบหลอไฟเบอรกลาส
2117-2206
งานหลอและประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส
2117-2207
งานผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส

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

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2117-5201
2117-5202
2117-5203
2117-5204
2117-5205
2117-5206

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส 1
ปฏิบัติงานตอเรือเรือไมและไฟเบอรกลาส 2
ปฏิบัติงานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส 3
ปฏิบัติงานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส 4
ปฏิบัติงานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส 5
ปฏิบัติงานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส 6

2.3.3 สาขางานนาวาสถาปตย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2117-2301
งานออกแบบรายละเอียดตัวเรือ
2117-2302
งานเขียนแบบระบบภายในเรือ
2117-2303
งานเขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร 2
2117-2304
เขียนแบบงานทอภายในเรือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
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รหัสวิชา
2117-2305
2117-2306
2117-2307
2117-2308
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2117-5301
2117-5302
2117-5303
2117-5304
2117-5305
2117-5306

ชื่อวิชา
เขียนแบบเครื่องกลและระบบขับเคลื่อน
เขียนแบบระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในเรือ
งานประดิษฐกรรมการตอเรือ
กฎและขอบังคับในการตอเรือ

ท-ป-น
1-6-3
1-3-2
1-3-2
2-0–2

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานนาวาสถาปตย
ปฏิบัติงานนาวาสถาปตย
ปฏิบัติงานนาวาสถาปตย
ปฏิบัติงานนาวาสถาปตย
ปฏิบัติงานนาวาสถาปตย
ปฏิบัติงานนาวาสถาปตย

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

1
2
3
4
5
6

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะห ลักษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อนํารายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ โดย
ใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2117-8001 ฝกงาน หรือ 2117-8002 ฝกงาน 1 และ 2117-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2117-8001
ฝกงาน
*-*-4
2117-8002
2117-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2117-8501 โครงการ หรือ 2117-8502 โครงการ 1 และ 2117-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2117-8501
โครงการ
*-*-4
2117-8502
2117-8503

โครงการ 1
โครงการ 2
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*-*-2
*-*-2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2117-9001
การดํารงชีพในลําน้ํา
2117-9002
การปฐมพยาบาลเบื้องตน
2117-9003
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ
2117-9004
การปองกันและดับไฟ
2117-9005
การดํารงชีพในทะเล
2117-9006
งานไฟเบอรกลาสเบื้องตน
2117-9007
งานเสริมแข็งและโครงสราง
2117-9008
งานซอมตัวเรือไฟเบอรกลาส
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ

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

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-2001
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2000-2002
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
2000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
2000-2005
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
2000-2006
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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หนาวาง
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หมวดวิชาทักษะชีวิต
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กลุมวิชาภาษาไทย
2000-1101
2000-1102
2000-1103
2000-1104
2000-1105
2000-1106

ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาไทยธุรกิจ
การพูดในงานอาชีพ
การเขียนในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค

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

2000-1201
2000-1202
2000-1203
2000-1204
2000-1205
2000-1206
2000-1207
2000-1208
2000-1209
2000-1210
2000-1211
2000-1212
2000-1213
2000-1214
2000-1215
2000-1216
2000-1217
2000-1218
2000-1219
2000-1220
2000-1221
2000-1222

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
การเขียนในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการสุขภาพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้อผา
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย

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

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
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2000-1223
2000-1224
2000-1225
2000-1226
2000-1227

ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
ภาษาอังกฤษเพือ่ การประมง

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

2000-1301
2000-1302
2000-1303
2000-1304
2000-1305
2000-1306

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร

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

2000-1401
2000-1402
2000-1403
2000-1404
2000-1405
2000-1406
2000-1407
2000-1408

คณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
คณิตศาสตรเพื่อการออกแบบ
สถิติการทดลอง

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

2000-1501
2000-1502
2000-1503
2000-1504
2000-1505
2000-1506

หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
ทักษะชีวิตและสังคม
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
อาเซียนศึกษา
เหตุการณปจจุบัน
วัฒนธรรมอาเซียน

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

กลุมพลศึกษา
2000-1601
2000-1602

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ

0-2-1
0-2-1

กลุมวิชาวิทยาศาสตร

กลุมวิชาคณิตศาสตร

กลุมวิชาสังคมศึกษา

กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
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2000-1603
2000-1604
2000-1605
กลุมสุขศึกษา
2000-1606
2000-1607
2000-1608
กลุมบูรณาการ
2000-1609
2000-1610

การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

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

การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
เพศวิถีศึกษา
สิ่งเสพติดศึกษา

1-0-1
1-0-1
1-0-1

ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2-2
1-2–2
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กลุมวิชาภาษาไทย

2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถเลือกใชภาษาไทยไดถูกตองตามหลักการใชภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และ
สถานการณ
3. สามารถนํ า ความรู แ ละทั ก ษะการฟ ง การดู การพู ด การอ า น และการเขี ย นไปใช สื่ อ สาร
ในชีวิตประจําวันถูกตองตามหลักการ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียน
2. วิเคราะห ประเมินคาสารจากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระ พูดในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
4. เขียนขอความติดตอกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการสงสารดวยภาษาไทย การใชถอยคํา สํานวน ระดับภาษา การฟง การดู
และการอานขาว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปญญาทองถิ่นดานภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส การพูดในโอกาสตางๆ ตามมารยาทของสังคม การกลาวทักทาย แนะนําตนเองและผูอื่น
ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดตอกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น
การเขียนขอความติดตอกิจธุระ เขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอรม เขียนประวัติยอ
เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ
2000-1102

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพอยางถูกตองตามหลักการใชภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในงานอาชีพ
2. วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสารในงานอาชีพ จากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใชภาษาไทยในงานอาชีพ การฟงคําสั่งหรือขอแนะนําการปฏิบัติงาน ฟง และดูสารในงาน
อาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรูในชุมชน การอานคูมือการปฏิบัติงาน คูมือการใช
อุปกรณหรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ การนําเสนอผลงาน สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิต
ชิ้นงาน การพูดติดตอกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท สัมภาษณงาน พูดเสนอความเห็นในที่ประชุม การเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียนโฆษณาประชาสัมพันธในงานอาชีพ
2000-1103

ภาษาไทยธุรกิจ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานธุรกิจอยางถูกตองตามหลักการใชภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในงานธุรกิจ
2. วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสารในงานธุรกิจ จากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระ และพูดในงานธุรกิจตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง คํ า สั่ ง หรื อ ข อ แนะนํ า การปฏิ บั ติ ง าน ฟ ง และดู ส ารในงานอาชี พ จากสื่ อ บุ ค คล
สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูในชุมชน การอานคูมือการปฏิบัติงาน คูมือการใชอุปกรณหรือ
รายละเอี ย ดของผลิ ต ภั ณ ฑ การนํ า เสนอผลงาน เสนอขายสิ น ค า และบริ ก าร การพู ด ติ ด ต อ กิ จ ธุ ร ะ สนทนา
กิจธุระทางโทรศัพท สัมภาษณงาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุม เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ
เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ
2000-1104

การพูดในงานอาชีพ
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. มีทักษะการพูดในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการพูด
3. สามารถใชทักษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. พูดติดตอกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ
3. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสตาง ๆ ตามขั้นตอน
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพู ด ในชี วิ ต ประจํ า วั น และงานอาชี พ พู ด ติ ด ต อ กิ จ ธุ ร ะในโอกาสต า ง ๆ พู ด แสดง
ความคิดเห็น นําเสนอผลงาน บรรยายสรุป พูดเสนอขายสินคาหรือบริการ พูดในที่ประชุมชนในหนาที่โฆษก
และพิ ธี ก ร กล า วต อ นรั บ กล า วขอบคุ ณ กล า วรายงาน กล า วอํ า ลาอาลั ย กล า วสุ น ทรพจน แ ละอวยพร
ในโอกาสตาง ๆ
2000-1105

การเขียนในงานอาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการเขียน
2. สามารถเรียบเรียงถอยคําไดถูกตองตามหลักการเขียน
3. สามารถใชทักษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการเขียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชและหลักการเขียนถอยคํา สํานวน โวหาร
2. เขียนคําทับศัพท ศัพทเฉพาะวิชาชีพถูกตองตามหลักการเขียน
3. เขียนขอความติดตอกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบและหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นในงานอาชี พ การเรี ย บเรี ย งถ อ ยคํ า สํ า นวน โวหารที่ ใ ช
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ เขียนสะกดคํา เขียนคําทับศัพทและศัพทเฉพาะวิชาชีพ เขียนแสดงความคิดเห็น
และแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ เขียนรายงานการประชุม บันทึกขอความ จดหมายกิจธุระและธุรกิจ และ
เขียนบทรอยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธในงานอาชีพ
2000-1106

ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ ในการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2. สามารถเลือกใชภาษาไทยในการพูดและการเขียนเชิงสรางสรรคตามหลักการ
3. สามารถใชทักษะการใชภาษาไทยพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการใชภาษาไทย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชถอยคํา สํานวน โวหาร
2. พูดเชิงสรางสรรคตามรูปแบบและหลักการพูด
3. เขียนเชิงสรางสรรคตามรูปแบบและหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค การเรียบเรียงถอยคํา สํานวน โวหาร การพูด-เลาเรื่อง
การอธิบาย บรรยาย การพูดโนมนาว การนําเสนอผลงาน การเขียนสรุปความ เขียนนิทาน สารคดี บทความ
ปกิณกะ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ เขียนบทรอยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ
ในงานอาชีพ

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู บทสนทนา เรื่องราว คําสั่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบไดตรงตามวัตถุประสงคของการสื่อสารตามสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน
3. อานเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน
4. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจําวัน
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียน การฟงคําสั่ง เรื่องราว การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ
หรือที่กําหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปจจุบันและอนาคต
เทศกาลทางวั ฒ นธรรม การอ า นเรื่ อ งทั่ ว ไป ข อ ความสั้ น ๆ ที่ พ บในชี วิ ต ประจํ า วั น จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส การเขียนขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรม และ online dictionary การใชภาษาตามมารยาท
สั ง คมและวั ฒ นธรรมของเจ า ของภาษา การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น แหล ง เรี ย นรู ห รื อ ฝ ก ฝนกั บ เพื่ อ น
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1202

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
วิชาบังคับกอน : 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียน ตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่องราว บันเทิงคดี ขาวสั้น ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. อานเรื่องทั่วไป กําหนดการ ปายตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
4. เขียนใหขอมูล กรอกแบบฟอรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง -ดู พู ด อ า น เขี ย น การฟ ง -ดู เ รื่ อ งราวต า ง ๆ บั น เทิ ง คดี จ ากสื่ อ โสตทั ศ น
การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่ กําหนดเกี่ย วกับการเดิน ทาง ทอ งเที่ยว การบอกทิศทาง การบอก
ตําแหนงที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อ ขาย การตอนรับ การสนทนาทางโทรศัพท การปฏิบัติตามคําสั่ง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการอานเรื่องทั่วไป ขอความ กําหนดการ ปายประกาศตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ และ
สื่อ อิ เล็ ก ทรอนิก ส จดหมายอิเ ล็ก ทรอนิก ส การกรอกแบบฟอร มต าง ๆ การใช ภาษาตามมารยาทสัง คมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด ตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่สนใจในชีวิตประจําวัน
2. พูดสื่อสารสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. ใชสํานวนภาษาไดเหมาะสมกับสถานการณ
4. ใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาสือ่ ความหมายไดเหมาะสมกับสถานการณ
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู การสนทนาโตตอบ การใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่สนใจ และ
ที่กําหนดจากภาพยนตร เพลง สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสและจากเว็บไซตตาง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณตาง ๆ การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวนทางภาษาตาง ๆ
ที่ใชในชีวิตจริง การใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การใชภาษาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู ขาว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใชบทบาทสมมุติและสถานการณจําลองในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดหรือตาม
ความสนใจ
3. ใชคําศัพท สํานวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคมวัฒนธรรม
4. ออกเสียงภาษาอังกฤษไดตามหลักการออกเสียง
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู การสนทนาโตตอบ การใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดหรือ
ตามความสนใจจากภาพยนตร เพลง สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสและเว็บไซตตาง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
สถานการณจําลอง การเลาเรื่องจากสิ่งที่ฟงหรือดู การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลัก การออกเสียง การใช
คําศัพท สํานวนทางภาษาตาง ๆ ที่ใชในชีวิตจริง การใชอวัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal
language) การใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลง
เรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานสื่อสิ่งพิมพชนิดตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ
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สมรรถนะรายวิชา
1. อานหนังสือพิมพ แผนพับ แผนปลิว โฆษณา โปสการดจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. อานประกาศ ฉลาก ปายประกาศ ปายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณจากสถานที่ตาง ๆ
3. อานตาราง แผนภาพ แผนภูมิ
4. อานเอกสารทางการคา
5. อานประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
6. อานกําหนดการ บันทึกสั้น ๆ
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอานเรื่องตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ สารคดี บันเทิงคดี หนังสือพิมพ
โฆษณา แผนพับ แผนปลิว โปสการด ประกาศ ฉลาก ปายประกาศ ปายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง
แผนภาพ แผนภูมิ รายการสินคา ประกาศรับสมัครงาน กําหนดการ ระเบียบการ บันทึกสั้น ๆ การเลือกใชสื่อ
เทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1206
การเขียนในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนขอมูลบุคคล
2. เขียนบันทึกยอ ขอความสั้น ๆ
3. เขียนอวยพรเทศกาลตางๆ
4. เขียนจดหมายสวนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส
5. กรอกแบบฟอรมชนิดตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการเขียนพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนโตตอบทางสังคม การเขียนขอมูลบุคคล ขอความสั้น ๆ บันทึกยอ/จดหมาย
สวนตัว การเขียนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกสในโอกาสตาง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส การกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียน การแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพชาง
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูการสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพชางจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง กฎระเบียบ คูมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพชาง
3. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ปายเตือน ปายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน
4. สาธิตและนําเสนอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพชาง
5. กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงานชาง
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานชาง
7. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บ ค น และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษในงานอาชี พ ช า งพร อ มแสดงหลั ก ฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน การใชศัพทเทคนิคที่เปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานชางตาง ๆ การอาน
คูมือ ชื่อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดสวน รูปทรง เครื่องหมาย
สัญลักษณ แผนภาพ ปายประกาศความปลอดภัยในโรงฝกงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน แบบฟอรมการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานงาย ๆ การเขียนขอความ กรอกขอมูลการปฏิบัติงาน การเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรูดานอาชีพดวยตนเองจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย
2101-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถ ฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดู การสนทนาในสถานการณตาง ๆ การปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง เอกสารทางธุรกิจ กฎระเบียบการปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจ
3. พูดโตตอบ ปฏิบัติตามคําสั่ง สาธิตและนําเสนอตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจ
4. เขียนใหขอมูล บันทึกขอความสั้น ๆ และกรอกแบบฟอรม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรกิจ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บค น และฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษในงานอาชี พ ธุ ร กิ จ พร อ มแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การโตตอบในสถานการณทางธุรกิจตาง ๆ หนวยงานในองคกรและ
หนาที่รับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนขอมูล การสื่อสารทางธุรกิจ การติดตอทางโทรศัพท การนัดหมาย การบอกตําแหนง
ที่ตั้ง การอานเอกสารทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ การโฆษณาสินคา แผนพับ แผนภาพ ตาราง กฎระเบียบการปฏิบัติงาน
การเขียนบันทึกขอความสั้น ๆ การกรอกแบบฟอรมที่ใชในงานธุรกิจ การปฏิบัติตามคําสั่ง การใหขอมูลตาง ๆ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-commerce) นําเสนอสินคา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานและเขียนโตตอบจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษประเภทตาง ๆ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. อานเอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ประเภทตาง ๆ ในการปฏิบัติงานธุรกิจ
2. เขียนโตตอบจดหมายประเภทตาง ๆ ในงานธุรกิจ
3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสตาง ๆ การแสดงความยินดี
4. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจ พรอมแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ การใชรูปแบบและโครงภาษาการเขียนจดหมาย
ธุร กิจ จดหมายสอบถาม ตอบสอบถาม การตอบรั บและการตอบปฏิ เสธ จดหมายสั่ งซื้อและตอบการสั่งซื้ อ
การสั่งซื้อทางอินเทอรเน็ต การกรอกใบสั่งซื้อ วิธีการชําระเงิน ใบแจงชําระเงิน จดหมายเชิญ ในโอกาสตาง ๆ
การแสดงความยินดี การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจดวยตนเอง
2000-1210
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอรและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง –ดู การสาธิต การปฏิบัติงานใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
3. อานเรื่อง คูมือ คําสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร
4. เขียนใหขอมูล ใบสมัคร การลงทะเบียน และการกรอกขอมูลออนไลน
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานคอมพิวเตอร
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานคอมพิวเตอรและฝกฝนการใช พรอมแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง ดู พูด อานและเขียน การใชคําศัพทเทคนิค ชิ้นสวนและอุปกรณคอมพิวเตอร
การอานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร คูมือ คําสั่ง การปฏิบัติตามคําสั่ง การใชโปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอรตาง ๆ
การอานและการถายโอนความหมายของตัวยอ สัญลักษณ กลองขอความ (Dialogue box) การแกปญหา
(Troubleshooting) การชวยเหลือ (Help) การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอรดวยตนเอง
2000-1211
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษสถานการณตางๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ จากสื่อโสตทัศน
2. พูดสาธิต การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาน ขอความ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เขียนใหขอมูลตางๆ บนสังคมออนไลน ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาดานการใชเทคโนโลยีการสื่อสารตาง ๆ และฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง ดู พู ด อ า นและเขี ย น การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิ ต ประจํ า วั น
การติดตอสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ดวยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต ระบบเครือขาย
สังคมออนไลน (Social network) การเรียนรูออนไลน (Learning network) การใชแอพลิเคชั่นตาง ๆ การใชคําศัพท
เฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน
และฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยตนเอง
2000-1212
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสํานักงาน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานสํานักงานและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในสํานักงานจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบ การใหและถามขอมูลเกี่ยวกับงานสํานักงาน
3. สาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสํานักงาน
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4. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในสํานักงานจากสื่อโสตทัศน
5. สนทนาโตตอบ การใหและถามขอมูลเกี่ยวกับงานสํานักงาน
6. สาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสํานักงาน
7. อานเรื่อง คูมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวกับงานสํานักงาน
8. เขียนบันทึกยอ จดหมายอิเล็กทรอนิคส เกี่ยวกับงานสํานักงาน
9. ใชคําศัพทเทคนิคในงานสํานักงาน
10.ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บค น ความก า วหน า ในงานสํ า นั ก งานและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนเรื่องในสถานการณการปฏิบัติงานสํานักงาน การตอนรับ
การขอและใหขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การอานและปฏิบัติตามคําสั่ง การอานคูมือการปฏิบัติงาน ตาราง
การปฏิบัติงานประจําวัน การนัดหมาย กฎระเบียบ การเขียนบันทึกยอ จดหมายอิเล็กทรอนิกส การนําเสนอ
การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
ในงานสํานักงานและจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
2000-1213
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่อง บทสนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธจากสื่อโสตทัศน
2. พูดใหขอมูลและนําเสนอในงานประชาสัมพันธ
3. อานเรื่อง ประกาศ ขอความการแจงเตือนที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
4. เขียนประกาศ และการใหขอมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานประชาสัมพันธ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาในงานประชาสัมพันธและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนเรื่องในสถานการณการประชาสัมพันธ การตอนรับ การขอ
และใหขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การพูดประชาสัมพันธ การประกาศ การแจงเตือน การเขียนประกาศ
การแจงเตือน การนัดหมาย การอานเรื่องเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธและจากแหลงสื่อที่
หลากหลาย
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2000-1214
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานธุรกิจการทองเที่ยว
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณธุรกิจการทองเที่ยวจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับงานธุรกิจการการทองเที่ยว
3. อานปายประกาศ สัญลักษณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว
4. เขียนใหขอมูลและกรอกแบบฟอรมตางๆเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว
5. ใชคําศัพทดานธุรกิจการทองเที่ยว
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานท อ งเที่ ย วและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตามภูมิภาคตาง ๆ ของไทยและ
สถานที่ที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี การตอนรับผูมาเยือน การใหขอมูลแกนักทองเที่ยว
กําหนดการเดินทาง การใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยว การอานปายประกาศ สัญลักษณ กฎระเบียบตามแหลง
ทอ งเที่ ย ว การกรอกข อ มู ล ต า ง ๆ ในแบบฟอรม ธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว การใช ภ าษาตามมารยาททางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการทองเที่ยวจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
2000-1215
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดู การสนทนาสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง ขอความ สัญลักษณ เครื่องหมาย ปายประกาศ ปายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรม
3. พูดโตตอบใหขอมูล การบริการลูกคาในงานโรงแรม
4. เขียนใหขอมูล และกรอกแบบฟอรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม
5. ใชคําศัพทเทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรม
6. การใชภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
7. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานโรงแรมและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตตอบใหบริการแกลูกคา
การใหขอมูล การแนะนํา การตอนรับ การจองหองพัก การจัดเลี้ยง การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร
เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอานเรื่อง ขอความ คําสั่ง สัญลักษณ เครื่องหมาย ปายประกาศ ปายเตือนที่ใช
ในโรงแรม การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม การใชภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการใช
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
2000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการดานสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจบริการดานสุขภาพ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในงานบริการดานสุขภาพจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบใหขอมูล สาธิต นําเสนอ ในงานการบริการดานสุขภาพ
3. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ
4. เขียนใหขอมูลและบันทึกขอมูล เกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ
5. กรอกแบบฟอรม เกี่ยวกับการบริการดานสุขภาพ
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานบริการดานสุขภาพ
7. ใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสื บค น ความกา วหน า ในงานธุ ร กิจ บริก ารด า นสุ ขภาพและฝ กฝนการใช
ภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ การโตตอบใหบริการแกลูกคา
การใหและขอขอมูล การซักถามประวัติ การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยารักษาโรค การนัดหมาย การอาน
เรื่อง ขอความ การใชคําศัพทเฉพาะในงานบริการดานสุขภาพ การกรอกแบบฟอรม การบันทึกขอมูล การใช
พจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงสื่อที่หลากหลายสืบคนและฝกฝนการ
ฟง พูด อานและเขียนในงานบริการสุขภาพ
2000-1217
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจสปา
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานธุรกิจสปาจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับธุรกิจสปา
3. พูดโตตอบใหขอมูล การบริการ สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงานสปา
4. เขียนบันทึกขอมูล การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสปา
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานสปา
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานธุ ร กิ จ สปาและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเกี่ยวกับงานสปา การโตตอบใหบริการแกลูกคา การใหและ
ขอขอมูล การสอบถาม การใหคําแนะนํา การชําระเงิน การอานเรื่อง ขอความ การใชคําศัพทเฉพาะในงานสปา
การกรอกแบบฟอรม บันทึกขอมูล การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงสื่อที่หลากหลายสืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสปา
2000-1218
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขาย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในงานธุรกิจการขายจากสื่อโสตทัศน
2. พูดใหขอมูล การนําเสนองาน สาธิตผลิตภัณฑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรกิจการขาย
3. การสนทนาทางโทรศัพท
4. อานขอความ ฉลาก ผลิตภัณฑ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย
5. เขียนใหขอมูลสินคาและบริการเกี่ยวกับธุรกิจการขาย
6. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce)
7. เขียนบันทึกยอ ขอความสั้นๆ และกรอกแบบฟอรมตางๆ
8. ใชคําศัพทเทคนิคในงานการขาย
9. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานการขายและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ
การขายและแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย การนัดหมาย การติดตอ
ทางโทรศัพท การสาธิตผลิตภัณฑ การนําเสนอผลิตภัณฑ การอานฉลากผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ เครื่องหมาย
การคา รายการสินคา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) จดหมายอิเล็กทรอนิกส การเขียนบันทึกยอ/ขอความ
สั้น ๆ กรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจการขาย พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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2000-1219
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานบัญชี
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับงานบัญชี
2. เขียนใหขอมูลและการบันทึกรายงานเกี่ยวกับงานบัญชี
3. เขียนจดหมาย บันทึกยอขอความสั้นๆ
4. กรอกขอมูลทางบัญชี
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานบัญชี
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอานและเขียนเกี่ยวกับงานบัญชี การใชคําศัพทเทคนิคในงานบัญชี การบันทึกรายงาน
ทางบัญชีประเภทตาง ๆ การลงบัญชีอยางงาย ๆ การเขียนจดหมาย บันทึกยอ/ขอความสั้น ๆ การกรอกขอมูลใน
แบบฟอรมทางบัญชี การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
2000-1220
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานคหกรรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิตการปฏิบัติงานคหกรรมจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาใหขอมูล การบริการในงานคหกรรม
3. สาธิตการปฏิบัติงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับงานคหกรรม
4. อานคูมือ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพดานคหกรรม
5. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพเกีย่ วกับงานคหกรรม
6. เขียนใหขอมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานคหกรรม
7. ใชคําศัพทเทคนิคในงานคหกรรม
8. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานคหกรรม และฝกฝนภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนในงานคหกรรม การพูดโตตอบ การบรรยาย สาธิตการปฏิบัติงาน
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ใหขอมูล การบริการงานจาง การใชคําศัพทเทคนิค การอานคูมือเครื่องมือ
อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การเขียนขอความสั้น ๆ การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียน
เปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาดวยตนเองและแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1221
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้อผา
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานออกแบบเสื้อผา
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสาธิตการปฏิบัติงานดานการออกแบบเสื้อผาจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่องราวแบบเสื้อตาง ๆ คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผา
3. พูดสาธิต นําเสนอผลงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผา
4. เขียนใหขอมูลผลงานการออกแบบเสื้อผา
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานออกแบบเสื่อผา
6. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานออกแบบเสื้ อ ผ า และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษ พร อ มแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนงานออกแบบเสื้อผาทั้งในและตางประเทศ การโตตอบ ใหขอมูล
การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบเสื้อผา การแสดงความคิดเห็นการแนะนํา การใชคําศัพทเทคนิค การอาน
แบบเสื้อ คูมือ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การเขียนขอความ การถายโอน
คําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การแสวงหาความรูจากแหลง การเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1222
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานเสริมสวย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสริมสวยจากสื่อโสตทัศน
2. อานคูมือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสริมสวย
3. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ฉลากผลิตภัณฑ ตาราง แผนภาพในงานเสริมสวย
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4.
5.
6.
7.

สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับการบริการเสริมสวย
เขียนขอความ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเสริมสวยสั้น ๆ
ใชคําศัพทเทคนิคในงานเสริมสวย
ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานเสริมสวย และ ฝกฝนภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนในงานเสริมสวยทั้งในและตางประเทศ การแตงหนา เครื่องสําอาง
แบบทรงผม การโตตอบ การตอนรับ การเสนอ/ใหขอมูล การแสดงความคิดเห็น การสาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เสริมสวย การใชคําศัพทเทคนิค การอานคูมือ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ฉลากผลิตภัณฑ ตาราง
แผนภาพ
การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online
dictionary การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาด ว ยตนเองและการแสวงหาความรู จ าก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1223
ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหาร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง -ดู เ รื่อ งราว การสนทนา การสาธิ ต ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกั บศิล ปะการประกอบอาหาร
จากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูล แสดงความคิดเห็น
3. นําเสนอ สาธิตขั้นตอนการประกอบอาหาร
4. อานเรื่อง ตํารับอาหาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิลปะการประกอบอาหาร
5. เขียนใหขอมูล ขั้นตอนการประกอบอาหาร
6. ใชคําศัพทเทคนิคในการประกอบอาหาร
7. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานศิ ล ปะการประกอบอาหารและฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน ในงานประกอบอาหาร การพูดโตตอบ การใหและขอขอมูล
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ใหขอมูล การสาธิต การอานตํารับอาหาร คูมือการใชอุปกรณเครื่องมือ
สวนประกอบการประกอบอาหาร การใชคําศัพทเทคนิค เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การถายโอน
คําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การแสวงหาความรู ขอมูลในงานอาหารและการใชเทคโนโลยีใหม
ดานการประกอบอาหารทั้งในและตางประเทศจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1224
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิต ขั้นตอนการประกอบอาหารไทยจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูลเกี่ยวกับอาหารไทย
3. สาธิต บรรยายเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
4. อานตํารับอาหาร เทคนิคและขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
5. เขียนตํารับอาหาร ขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
6. ใชคําศัพทเทคนิคในการประกอบอาหารไทย
7. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานประกอบอาหารไทย และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษในงาน
ประกอบอาหารไทย พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน ในงานประกอบอาหารไทย การพูดโตตอบ แสดงความคิดเห็น
การขอและใหขอมูล การบรรยาย สาธิตการประกอบอาหาร การใชคําศัพทเทคนิค การอานตํารับอาหาร เทคนิค
และเคล็ดลับ (cooking tips) อุปกรณ เครื่องมือ สัญลักษณ ตาราง รูปภาพ การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียน
เปนประโยคและขอความ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเองและการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1225
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง -ดู เ รื่ อ งราว การสนทนา การนํ า เสนอ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บศิ ล ปะและการออกแบบ
จากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
3. อานคูมือ เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ
4. บรรยาย สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน นําเสนองานศิลปะและการออกแบบ
5. เขียนใหขอมูล บรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานศิลปะและการออกแบบ
7. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานศิลปะแขนงตาง ๆ และ ฝกฝนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศิลปะ
และการออกแบบ พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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110
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ การใชศัพทเทคนิคพื้นฐาน สี ขนาด
สัดสวน ประเภทของงานศิลปะ การอานคูมือ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การโตตอบใหขอมูล
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การบรรยาย สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนําเสนอเรื่องราว
กิจกรรมงานศิลปะ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรู
ดวยตนเองและการสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1226
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพเกษตร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกษตรจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกษตร
3. อานคูมือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ปายตาง ๆ สื่อสิ่งพิมพในงานเกษตร
4. อานแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานเกษตร
5. เขียนบันทึกสั้น ๆ กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงานเกษตร
6. นําเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบัติงานเกษตร
7. ใชศัพทเทคนิคในงานเกษตร
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานเกษตรแขนงตาง ๆ และฝกฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน และเขียนสถานการณตาง ๆ ในงานเกษตร การสาธิต การนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการ การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร การใชเทคโนโลยีการเกษตร การอานขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพ
ฉลาก ปายเตือน ความปลอดภัย คูมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แบบฟอรมตาง ๆ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิทาง
การเกษตร การเขียนบันทึกยอ การกรอกแบบฟอรม การใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง และ
สืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1227
ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพประมง
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว ขั้นตอนการปฏิบัติงานประมงจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประมง
3. อานคูมือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ปายตาง ๆ สื่อสิ่งพิมพในงานประมง
4. อานแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานประมง
5. เขียนบันทึกสั้น กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงาน
6. นําเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบัติงาน
7. ใชศัพทเทคนิคในงานประมง
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานประมงประเภทตาง ๆ และฝกฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียน การใชศัพทเทคนิคพื้นฐานในงานประมง การพูดโตตอบ
และใหขอ มู ล การสาธิ ต นํ าเสนอ การแปรรูปผลิตภัณฑ การใชเ ทคโนโลยี ประมง การอา นคูมือ กฎระเบีย บ
แบบฟอร ม การปฏิ บั ติ ง าน ตาราง แผนภาพ แผนภู มิ ฉลาก ป า ยเตื อ นความปลอดภั ย การเขี ย นบั น ทึ ก ย อ
การกรอกแบบฟอรม การใชสื่อเทคโนโลยีพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง และสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย

กลุมวิชาวิทยาศาสตร

2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟา อะตอมและธาตุ สารและ
ปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2. มีทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัด ปริมาณทางฟสิกส การทดลองแหลงกําเนิดไฟฟา วงจรไฟฟา
การคํานวณคาไฟฟา การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟาในชีวิตประจําวัน
3. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
4. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
5. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
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112
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่
ไฟฟาในชีวิตประจําวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟสิกส เวกเตอร แรง สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่ งาน กําลัง
พลังงาน คลื่น
2. มีทักษะการคํานวณ การทดลอง สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของคลื่น และพลังงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟสิกสและเวกเตอร แรง การรวมแรงและการแยกแรง การสมดุล
ของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวเสนตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบ
ฮารโมนิกอยางงาย งาน กําลังและพลังงาน คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟา
2000-1303
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย
ในอาหาร ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร สารชีวโมเลกุลในอาหาร คลื่นแมเหล็กไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร
2. มีทักษะการคํานวณหาโอกาสของลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต การทดลอง
จุ ลิ น ทรี ย ใ นอาหาร การเลื อ กใช เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพ การทดลองสมบั ติ ข องสารไฮโดรคาร บ อน
การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร การทดสอบสารชีวโมเลกุลในอาหาร การวิเคราะหผล
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาตอมนุษย และพลังงานนิวเคลียร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรียในอาหาร
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปโตรเคมีและผลิตภัณฑ
3. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลของอาหาร
4. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของพลังงานนิวเคลียร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การถ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียในอาหาร ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร สารชีวโมเลกุลในอาหาร
คลื่นแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียรตอการดํารงชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร แสงและการมองเห็น ความรอน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการทดลองเรื่องสารละลาย การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร การทดลอง
สมบัติของคลื่นแสง และผลของความรอนตอวัตถุ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของแสงและความรอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สารละลาย คอลลอยดอีมัลชั่น สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร การเลือกใช
ผลิตภัณฑพอลิเมอร แสงและการมองเห็น ความรอน อุณหภูมิและผลของความรอนตอวัตถุ
2000-1305
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง หนาที่ ของเซลลพืช เซลลสัตว ระบบตาง ๆ ของพืชและสัตว
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต
2. มีทักษะเกี่ยวกับ โครงสราง และองคประกอบของเซลลพืช เซลลสัตว ทดลองเกี่ยวกับโครงสราง
องคประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบตางๆ ของพืชและสัตว คํานวณหาโอกาสของ
ลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม และการจําแนกสิ่งมีชีวิต
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู และปฏิบัติเกี่ยวกับ เซลล พันธุกรรม และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบตาง ๆ ของพืชและ
สัตว คํานวณหาโอกาสของลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม และจําแนกสิ่งมีชีวิต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสราง หนาที่ องคประกอบของเซลลพืช เซลลสัตว ระบบตาง ๆ ของพืช
และสัตวและการทํางาน การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และ
ขั้นตอนการทํางานโครงงานวิทยาศาสตร
2. มีทักษะเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. แสดงความรูและปฏิบัติขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร
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กลุมวิชาคณิตศาสตร

2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติเบื้องตน
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจายของขอมูล
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอ ยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู อัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติเบื้องตน การวัดแนวโนม
เขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจายของขอมูล
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการและประยุกตใชเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละในวิชาชีพ
2. ดําเนินการและประยุกตใชเกี่ยวกับการแปรผันในวิชาชีพ
3. สํารวจและจัดหมวดหมูขอมูลอยางงาย
4. เลือกใชคากลางของขอมูลที่เหมาะสมกับขอมูลที่กําหนด
5. วิเคราะหตําแหนงของขอมูล และการวัดการกระจายของขอมูลจากขอมูลที่กําหนด
6. ใชขอมูลขาวสาร คาสถิติ และคาสถิติที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล และฝกปฏิบัติในการเลือกใชคาสถิติ
ที่เหมาะสมกับขอมูล
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่ ปริมาตร ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่ และปริมาตร
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สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรูเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรไปใชในสถานการณจริง
หรือปญหาที่กําหนด
2. นําความรูเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใชในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด
3. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปลอการิทึม
5. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในหนวยมาตราวัดตาง ๆ
6. ใชความรูเกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร แกปญหาในสถานการณตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องสมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
2000-1403

คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ยกเวน สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม ประยุกตใช
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรูมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย
กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนด
2. ประยุกตการวัด โดยใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
4. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับเมทริกซ และการคํานวณคาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ
5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับดีเทอรมิแนนตหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และ
ประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
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2000-1404

คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกั บ
มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิ ติ
ตรี โ กณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ ง หน ว ย กฎของไซน กฎของโคไซน จํ า นวนเชิ ง ซ อ น เมทริ ก ซ
ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
2. มี ทั ก ษะกระบวนการคิ ด และนํ า วิ ธี ก ารแก ป ญ หาเรื่ อ ง มุ ม และการวั ด มุ ม อั ต ราส ว นตรี โ กณมิ ติ
ตรี โ กณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ ง หน ว ย กฎของไซน กฎของโคไซน จํ า นวนเชิ ง ซ อ น เมทริ ก ซ
ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย
กฎของไซน กฎของโคไซน จํานวนเชิงซอน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และ
ประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนด
2. ประยุกตการวัด โดยใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
4. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับเมทริกซ และการคํานวณคาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ
5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับดีเทอรมิแนนตหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
6. ดําเนินการ และประยุกตใช จํานวนเชิงซอนในรูปพิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้วในงานอาชีพ
7. ประยุกตใชจํานวนเชิงซอนที่อยูในรูปเลขยกกําลังและรูปกรณฑในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แกปญหา เรื่องมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน จํานวนเชิงซอน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
2000-1405

เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขางานชางเกษตร)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน
ลิมิต อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน ลิมิต
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต อินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต ประยุกตใชในงานอาชีพ
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3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน ลิมิต อนุพันธของฟงกชัน
พีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการเกี่ยวกับเสนตรงระยะหางและสมการเสนตรง
2. ดําเนินการ และประยุกตความรูและทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
3. ดําเนินการ และประยุกตใชความสัมพันธและฟงกชันในรูปตาง ๆ ในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด
4. ดําเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟงกชันอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
5. ประยุกตความรูและทักษะเกี่ยวกับแคลคูลัสในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องเสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชันลิมิต
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่องบําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนี
ราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน ประยุกตใช
ในวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขาย
ในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกตใชเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ ในการคํานวณ บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง
คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย
2. ดําเนินการความนาจะเปนเบื้องตน และนําผลไปใชในการคาดการณ
3. นําความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน ใชในการตัดสินใจและแกปญหา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แกปญหาเรื่องบําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาทักษะชีวิต

119
2000-1407

คณิตศาสตรเพื่อการออกแบบ
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาคหกรรม)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร
เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร
เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต รูปทรงเรขาคณิต ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต
และรูปทรงเรขาคณิต
สมรรถนะรายวิชา
1. ประมาณคา ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหนวย มาตราวัดตาง ๆ
2. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหนวยมาตราวัดตาง ๆ
3. ใชความรูเกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร แกปญหาในสถานการณตาง ๆ
4. แกปญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
5. ขยายสวนและยอสวนของภาพจากของจริง
6. ประยุกตความรูเกี่ยวกับเสนตรง ระนาบ รูปเรขาคณิตและรูปทรง เรขาคณิตในการออกแบบลวดลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ โดยใชความรูเรื่อง จํานวนธรรมชาติ
พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
2000-1408

สถิติการทดลอง
2-0-2
(สําหรับประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
2. มี ทั กษะกระบวนการคิ ดและนํ าวิ ธี การแก ป ญหาเรื่ อง สถิ ติ วิ จั ยเบื้ องต น และแบบแผนการทดลอง
ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู สถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติไปใชในการวิจัยเบื้องตน
2. ใชขอมูลขาวสาร คาสถิติ และคาสถิติที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
3. ใชความรูเกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ สถานการณหรือปญหาที่กําหนด
4. วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนและใชสถิติไดเหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การปฏิบัติเกี่ยวกับสถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
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กลุมวิชาสังคมศึกษา

2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดํารงชีวิต
2. ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามหลักกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
4. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการพัฒนาตนและงานอาชีพ
5. ตระหนักถึงการดํารงชีวิตที่ถูกตองดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพื่อการดํารงชีวิตที่ถูกตองดีงาม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตน
3. นํ า หลั ก ศาสนา หลั ก ธรรม หลั ก กฎหมาย และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต ใ ช
เพื่อการเปนพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเปนพลเมืองดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
หนาที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตในสังคมภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถประยุกตใชหลักมนุษยสัมพันธในงานอาชีพ มรรยาท ความเปนพลเมืองดีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการอยูรวมกันในสังคม
3. มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตอบสนองสถานการณตาง ๆ โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ
ความมีมรรยาทและความเปนพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธในการ
ทํา งาน มรรยาทไทย มรรยาทสัง คม ความเป น พลเมื อ งดี เพื่ อ การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต ตามกรอบแนวคิ ดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิศาสตรประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการ ศึกษา
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรชาติไทย
2. สามารถประยุกตใชความรูเรื่องภูมิศาสตรและประวัติศาสตรในงานอาชีพและการดํารงชีวิต
3. ตระหนั ก ในความสํ า คั ญ ของประวั ติ ศ าสตร ช าติ ไ ทย เพื่ อ ธํ า รงไว ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร ป ระเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรชาติไทย
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตามหลักการและกระบวนการ
3. นําความรูทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไปประยุกตใช เพื่อการดํารงตนในงานอาชีพและธํารง
ความเปนไทยอยางยั่งยืน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตรเศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการศึกษาประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรชาติไทย และสถาบันสําคัญของชาติเพื่อธํารงความเปนไทยอยางยั่งยืน
2000-1504
อาเซียนศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพื่อสรางความเขาใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
3. ตระหนักในความเปนประชากรอาเซียนเพื่อการดํารงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ดํารงตนเปนประชากรอาเซียนที่ดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาและ พัฒนาการของประชาคมอาเซียน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และความสัมพันธระหวางประเทศในประชาคม
อาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก
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2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมของไทยในปจจุบัน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบันเพื่อสรางสังคมสันติสุข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ สถานการณ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดลอมของไทยในปจจุบัน
2. นําความรูที่ศึกษาไปประยุกตใชเพื่อสรางภูมิคุมกันตนและสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาและเทคโนโลยีของไทย
ในปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลดานวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ตระหนักถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมประชาคมอาเซียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
2. นําความรูดานวัฒนธรรมอาเซียนไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางประเทศ ความแตกตางทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
เรียนรูของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
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กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อความพรอมในการประกอบอาชีพ
2. สามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกกําลังกาย
และหลักการดูและเลนกีฬาไทย/กีฬาสากล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดวยความมีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา
ความสามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ
หลักการออกกําลังและหลักการดูและเลนกีฬา
2. บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูและเลนกีฬาไทย/ กีฬาสากล ตามกฎ กติกา มารยาท
5. ใชคาดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ
6. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาคาดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกําลังกายดวยกีฬา
ไทย / กีฬาสากล มีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเลนกีฬา เลือกและปฏิบัติการ
ออกกําลังกายอยางเหมาะสม มีความสุขภายใตหลักความพอเพียง พรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและวิธีการพัฒนาการสุขภาพกาย สุขภาพจิตวัยรุน
2. มีทักษะในการแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
3. สามารถปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงจากโรคติดตอ สิ่งเสพติด และการใชยา
4. รูคุณคาและเปาหมายในการดําเนินชีวิตดวยวิถีทางที่ถูกตองและภาคภูมิใจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการพัฒนาสุขภาพกาย/สุขภาพจิตวัยรุน
2. สรางสัมพันธภาพที่ดีตอครอบครัว เพื่อน และสังคมตามหลักวัฒนธรรมไทย
3. วางแผนปองกัน อันตราย จากโรคติดตอ สิ่งเสพติดและการใชยา
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4. วิเคราะหและแกปญหาสุขภาพวัยรุน
5. แสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
6. ปฏิบัติโครงงานเพื่อแกปญหาสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ พัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต การเห็นคุณคาในตนเอง รูหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการปองกันโรค การปองกันอันตรายจาก
สิ่งเสพติด การใชยา และการแกปญหาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบในการออกกําลังกาย และการเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย
2. สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใหพรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ใหตระหนักถึงคุณคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของการออกกําลังกาย
2. ประยุกตการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาความสมบูรณของรางกายและจิตใจ
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย กลไกของรางกาย
การเลนกีฬาไทย กีฬาสากล หรือกิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหสามารถทํางานได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บั ติ โ ครงงานการออกกํ า ลั ง กายด ว ยกิ จ กรรมที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ตนเองเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเปาหมายพรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ สั ม พั น ธภาพระหว า งเพศในวั ย รุ น ป จ จั ย เสี่ ย งและสถานการณ
ที่ไมปลอดภัย
2. เพื่อใหมีทักษะในการปองกันตนเองโดยใชศิลปะการปองกันตัว
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการเสริมสรางความสมบูรณทางกายโดยใชกิจกรรมนันทนาการ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางเพศในวัยรุน ปจจัยเสี่ยงและสถานการณที่ไมปลอดภัย
2. ออกกําลังกายเพื่อปองกันตนเองโดยใชศิลปะการปองกันตัว
3. ปฏิบัติโครงงาน ออกแบบกิจกรรมนันทนาการโดยประยุกตใชทาทางจากศิลปะการปองกันตัว
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เจตคติและคานิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย ปจจัยเสี่ยง
ในการใชสารเสพติดและการคุกคามทางเพศ
ฝกการออกกําลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกายดวยศิลปะ
การปองกันตัว กิจกรรมนันทนาการที่เสริมสรางเจตคติที่ดีในการออกกําลังกาย การสรางมนุษยสัมพันธและ
การปฏิบัติตนเพื่อนําไปสูการปองกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ หลักความปลอดภัยในการเลนกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพรางกายของตนเอง
2. มีทักษะในการเลนกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของรางกาย (บรรดิการทางพลศึกษา)
3. มีเจตคติที่ดีตอการนําทักษะกีฬา ไปประยุกตใชพัฒนาบุคลิกภาพและออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเลนกีฬา
2. พัฒนากลามเนื้อเฉพาะสวน
3. ประยุกตใชการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องตนของกีฬาเฉพาะทางแตละ
ชนิดตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล ฝกการพัฒนากลามเนื้อตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล
นําไปสูการประยุกตใชการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในหลักการ กระบวนการและวางแผนสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองและครอบครัว
2. สามารถปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อ
และความรุนแรง
3. สามารถเลือกใชระบบบริการสุขภาพ
4. มีทักษะการปฐมพยาบาล
5. ตระหนักในแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และวางแผนสงเสริมสุขภาพ
2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
3. วางแผนปองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
4. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติโครงงานเพื่อสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สุ ข บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ เ พื่ อ การเสริ ม สร า งสุ ข ภาพของตนเองและครอบครั ว เพื่ อ ป อ งกั น
ผลกระทบจากการขาดการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม โรคติดตอและโรคไมติดตอ
พฤติกรรมทางเพศที่สงผลตอสุขภาวะทางเพศและโรคเอดสโดยคํานึงถึงบริบทของสังคม การหลีกเลี่ยงและ
ปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติดและอุบัติเหตุ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากอันตรายในชีวิตประจําวัน การเตรียมการ
เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง การใชระบบบริการสุขภาพ
เพื่อนําไปสูการสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ
2. เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นตามหลักการ
3. สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปญหาจากการมีเพศสัมพันธไมพรอม
4. ตระหนักรูในคุณคาของตนเอง สรางแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตอยางมี
สุขภาวะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธ พัฒนาการทางเพศในวัยรุน
2. ทักษะดานการจัดการเรื่องสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะการตัดสินใจ
3. วิเคราะหอิทธิพลทางสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
4. แสดงความรูการปองกันการรับเชื้อเอชไอวี
5. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับ เปาหมายและแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยรุน การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังตอบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ การตอรองและการ
สื่อสารความตองการตามความคิดเห็นและความรูสึก การตระหนักในคุณคาของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพ
ในสิทธิของผูอื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใตกรอบของกฎหมายวาดวยเพศ สังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณที่สงผลตอความรูสกึ และพฤติกรรม การเลือกใชแหลงบริการชวยเหลือที่เปนมิตรในพื้นที่
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2000- 1608
สิ่งเสพติดศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
2. สามารถประยุกตใชทักษะตางๆในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณในชีวิตจริง
3. สามารถแกปญหาโดยใชทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากใชยาเสพติด และความรุนแรง
4. มีเจตคติที่ดีในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและหลักการปองกัน
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดโดยใชหลักการคิดวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ
3. ดูแลสุขภาพและแนวทางฟนฟูภายหลังการบําบัด
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการสงเสริมพฤติกรรมที่ดีตอตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สิ่งเสพติด เยาวชนกับสิ่งเสพติด สภาพปญหาสิ่งเสพติด ความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่กําลัง
ระบาด สาเหตุ อาการและการปองกันการติดสิ่งเสพติด ผลกระทบของการติดสิ่งเสพติดดานบุคลิกภาพและจิตใจ
ดานสุขภาพอนามัย ดานเศรษฐกิจและสังคม สถานที่และการบําบัดผูติดสิ่งเสพติด แนวทางการฟนฟูและสงเสริม
สภาพร า งกายและจิ ต ใจภายหลั ง การบํ า บั ด กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ่ ง เสพติ ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว
ในสภาพแวดลอมที่เปนแหลงของสิ่งเสพติด การสรางความเขมแข็งของชุมชน (ประชาสังคม) กิจกรรมที่สงเสริม
พฤติกรรมที่ดีตอสังคมและชุมชน กลยุทธในการปฏิเสธ ทักษะในการสื่อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออก
อยางมั่นใจและการโตตอบ
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจพัฒนาการวัยรุน
2. สามารถใชหลักการเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ
3. สามารถเลือกใชบริการสุขภาพ
4. มีทักษะในการปฐมพยาบาล
5. มีเจตคติที่ดีในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุน หลักการกระบวนการและวางแผนสงเสริมสุขภาพ
2. ใชหลักโภชนาการเพื่อเสริมสรางสุขภาพ
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ
4. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
5. วางแผนปองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
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6. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
7. ปฏิบัติโครงงานเพื่อสงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห พั ฒ นาการทางกายของวั ย รุ น เพศและพฤติ ก รรมทางเพศ
ที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย ความสําคัญของโภชนาการและการออกกําลังกายที่มีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ
การปฐมพยาบาล การใชบริการดานสาธารณสุข การรวมมือกับชุมชนในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ของตนเอง
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสรางเสริมสุขอนามัย สมรรถภาพ และการปองกันโรค
2. สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ของตนเองและครอบครัวตามหลักการ
3. มีทัศนคติที่ดีตอการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสรางเสริมสุขอนามัย สมรรถภาพและการปองกันโรค
2. บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชนาการ
3. วางแผนปองกัน อันตราย จากโรคติดตอ สิ่งเสพติดและการใชยา
4. ปฏิบัติโครงงานดวยเกม กีฬาไทยหรือกีฬาสากลเพื่อคุณภาพชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยและพฤติกรรม
ทางเพศในวัยรุน อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การใชยา การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย คุณคาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรมกีฬา การใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการ
เลนเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในดานสุขภาพ
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2001-1001
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007
2001-2001

ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

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

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1004
2100-1005
2100-1006
2100-1007
2100-1008
2100-1009
2100-1010
2100-1011

เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
งานฝกฝมือ 1
งานฝกฝมือ 2
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
งานถอดประกอบเครื่องกลเบือ้ งตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
เขียนแบบเครื่องกลเบื้องตน
เทคนิคการบําบัดน้ําเสีย

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

2100-1301
2100-1302
2100-1303
2100-1304

เขียนแบบเบื้องตน
ฝกฝมืองานไม
ศิลปะและภาพราง
กฎหมายกอสราง

1-3-2
0-6-2
1-3-2
2-0-2
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2001-1001
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. สามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพและหลักการบริหารงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงาน
อาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องคกรและงานอาชีพ
3. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2001-1002
การเปนผูประกอบการ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ย วกั บหลั ก การวางแผนเป า หมายชี วิ ต ด ว ยวงจรควบคุ ม คุ ณ ภาพ การเป น ผู ประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนธุรกิจอยางงาย
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน
4. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเปน
ผู ป ระกอบการ การจั ด หาและการวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การเป น ผู ป ระกอบการ รู ป แบบ
แผนธุรกิจ หลักเบื้องตนในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร และการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการเปนผูประกอบการ
2001-1003
พลังงานและสิง่ แวดลอม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. สามารถประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการดําเนินชีวิตประจําวันและ
งานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. วิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม
3. วางแผนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตามขอกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
4. ประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการปองกันและแกไขปญหาในชุมชน
และสังคม
5. เลือกใชพลังงานทดแทนในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของพลังงาน
และสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต ปญหาการใชพลังงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลักและวิธีการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขปญหา พลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
2001-1004
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
2. สามารถดําเนินการเบื้องตนในการควบคุมและปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน
3. สามารถปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
2. วางแผน ดําเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน
3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย
5. เลือก ใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ
6. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรคและอุบัติภัย
ที่เกิดจากการทํางานและการควบคุมปองกัน การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร การจัดการ
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย เบื้ อ งต น เครื่ อ งหมายและสั ญ ลั ก ษณ ค วามปลอดภั ย เครื่ อ งป อ งกั น อั น ตราย
การปฐมพยาบาลเบื้องตน กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2001-1005
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
2. มีความเขาใจหลักการใชทรัพยากรในงานอาชีพ
3. มีความเขาใจวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
2. วางแผนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานอาชีพ และพื้นฐานความรูทาง
นิเวศวิทยา สําหรับการจัดการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ โดยทางตรงและทางออม การปองกัน
และแกไขปญหาที่เกิดในงานอาชีพ
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2001-1006
กฎหมายแรงงาน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของดานแรงงาน
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดี และมีเจตคติที่ดีตอกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
2. ปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของกับแรงงาน การคุมครองแรงงาน
แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม เงินทดแทน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
2001-1007
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. มีความสามารถเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
3. มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทั่วไป
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ สาเหตุและความสูญเสียของอุบัติเหตุและการปองกัน
ในการปฏิบัติงานอาชีพ การปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หลักการความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร ไฟฟา สารเคมี และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
2001-2001
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1-2-2

1. เขาใจหลักการและกระบวนการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป การใชอินเทอรเน็ตและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรม
สําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดทักษะวิชาชีพ

134
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดลอมและจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร
3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต
5. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใชระบบปฏิบัติการ
(Windows , Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใช
โปรแกรมตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพื่องานอาชี พและการสื่อสารขอมู ล
สารสนเทศ ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับ
ระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2100-1001
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใชเครื่องมือ อุปกรณเขียนแบบ
2. มีทักษะเกี่ยวกับการอานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องตนเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพ
สามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา
มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค การใชเครื่องมือ อุปกรณเขียนแบบ
2. อานและเขียนแบบภาพชิ้นสวนสองมิติ
3. อานและเขียนแบบภาพสามมิติ
4. เขียนภาพฉาย ภาพชวยและภาพตัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ
เขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เสน ตัวเลข ตัวอักษร การสรางรูปเรขาคณิต การกําหนดขนาดของมิติ
มาตราสวน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ ภาพตัดและสัญลักษณเบื้องตน ในงาน
ชางอุตสาหกรรม
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2100-1002
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจําแนก ชนิด คุณลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใชงานของ
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
2. สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใชและการจัดเก็บไดตรงตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและตระหนัก เห็นคุณคาของวัสดุ และนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจําแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใชงานวัสดุ
อุตสาหกรรม
2. เลือกใชวัสดุอุตสาหกรรมไดตรงตามลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงาน
อุตสาหกรรมประกอบดวย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีตอโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น
วัสดุหลอเย็น วัสดุกอสราง วัสดุสังเคราะห วัสดุงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การกัดกรอนและการปองกันหลักการ
ตรวจสอบวัสดุเบื้องตน
2100-1003
งานฝกฝมอื 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

0-6-2

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตน
2. ปฏิบัติงานโดยใชเครื่องมือไดอยางถูกตองและปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีต เรียบรอย ละเอียด
รอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลามีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตนตามคูมือ
2. วัดและรางแบบชิ้นงานโลหะ
3. แปรรูปและประกอบชิ้นงานโลหะดวยเครื่องมือกลทั่วไป
4. ลับคมตัดเครื่องมือกลทั่วไป
5. หลอชิ้นงานตามแบบกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ย วกับการใช การบํ ารุงรักษาเครื่องมื อและเครื่องมือกลเบื้องตน งานวัดและตรวจสอบ งาน
รางแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องตน งานหลอ
เบื้องตน และการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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2100-1004

งานฝกฝมอื 2
0-6-2
วิชาบังคับกอน : 2100-1003 งานฝกฝมือ 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ ผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน ไดอยางถูกตอง
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แกปญหา และนําไปประยุกตใชกับงานอื่นได
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความคิดสรางสรรค อดทน ปลอดภัย ประณีตเรียบรอ ย
ละเอียดรอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลามีความซื่อสัตย รับผิดชอบ แกไขปญหา และรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. สรางชิ้นงานโลหะตามแบบดวยเครื่องมือกลทั่วไป
2. ชุบเคลือบผิวชิ้นงานสําเร็จรูปตามแบบ
3. ชุบแข็งชิ้นงานเหล็กกลา ตามแบบ
4. ดัดขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําชิ้นงาน โดยมีองคประกอบการปฏิบัติดาน งานรางแบบ งานวัดและตรวจสอบ
งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียว งานควานฝงหัวสกรู งานเคาะขึ้นรูป งานย้ําหมุด
งานตัด งานปรับและประกอบ งานชุบเคลือบผิวสําเร็จรูป งานชุบแข็ง งานดัด งานเครื่องมือกล
2100-1005
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการเชื่อมแกส การเชื่อมไฟฟาและงานโลหะแผน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเชื่อมแกส เชื่อมไฟฟาและการใชเครื่องมือ อุปกรณในงานเชื่อม
3. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขึ้นรูปโลหะแผน รูปทรงเรขาคณิตและใชเครื่องมือ อุปกรณโลหะแผน
4. มีเ จตคติแ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการทํ า งานด ว ยความละเอีย ดรอบคอบ ปลอดภั ย เป น ระเบี ย บ สะอาด
ตรงตอเวลามีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู หลักการกระบวนการเชื่อมแกสและการเชื่อมไฟฟา
2. เชื่อมแลนประสานและตัดแผนเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
3. เชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอน
4. เขียบแบบแผนคลี่ลงแผนงานตามแบบ
5. ขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนตามแบบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของกระบวนการเชื่อมและโลหะแผน หลักความปลอดภัยใน
การปฏิ บัติง าน การเลือกใช วัสดุ เครื่อ งและอุ ปกรณง านเชื่อ ม ทา เชื่อ ม รอยตอที่ ใช ในงานเชื่อ มและการแล น
ประสาน การประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณงานเชื่อมแกส การแลนประสาน (Brazing) และเชื่อมไฟฟา
การเริ่มตนอารก การเชื่อมเดินแนว ตอมุม ตอตัวที เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใชในงานโลหะแผน การเขียนแบบ
แผนคลี่ การถายแบบ การเขาขอบ การทําตะเข็บ การย้ําหมุด การบัดกรี (Soldering) การขึ้นรูปดวยการพับ ดัด มวน
เคาะ และประกอบชิ้นงาน
2100-1006
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู เข า ใจ และนํ า ไปใช ง านเกี่ ย วกั บ หลั ก การทํ า งาน ระบบความปลอดภั ย ในงานไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเตรียมอุปกรณ ประกอบ
ทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เลือกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. มีเ จตคติแ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการทํ า งานด ว ยความละเอีย ดรอบคอบ ปลอดภั ย เป น ระเบี ย บ สะอาด
ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนและความปลอดภัย
2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟาเบื้องตน
3. ตอวงจรและอุปกรณควบคุมมอเตอรไฟฟาเบื้องตน
4. ตอวงจรและตรวจสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แหลงกําเนิด
ไฟฟา กฎของโอหม พลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน วงจรไฟฟาแสงสวาง การควบคุมมอเตอรเบื้องตน อุปกรณ
ปองกันไฟฟาและการตอสายดิน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส R L C หมอแปลงไฟฟา รีเลย ไมโครโฟน ลําโพง อุปกรณ
สารกึ่งตัวนํา การบัดกรี การใชมัลติมิเตอร เครื่องกําเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
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2100-1007
งานถอดประกอบเครื่องกลเบือ้ งตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1-3-2

1.
2.
3.
4.
5.

มีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องกล
รูและเขาใจการใชเครื่องมือถอดประกอบและเครื่องมือวัดละเอียดชิ้นสวนเครื่องยนต
มีทักษะในการถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตและเครื่องกลเบื้องตน
มีทักษะวัดขนาดชิ้นสวนเครื่องยนตและเครื่องกลเบื้องตน
มีเ จตคติแ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการทํ า งานด ว ยความละเอีย ดรอบคอบ ปลอดภั ย เป น ระเบี ย บ สะอาด
ตรงตอเวลามีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การปรับตั้ง เครื่องยนตและเครื่องกลเบื้องตน ตามคูมือ
2. ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตและเครื่องกลเบื้องตนตามหลักและกระบวนการ
3. วัดขนาดชิ้นสวนเครื่องยนตและเครื่องกลเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางานของเครื่องกล การถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องกล เครื่องมือถอดประกอบ
เครื่องมือวัดขนาดชิ้นสวนเครื่องกลและเครื่องยนตเบื้องตน ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องกลและเครื่องยนตเบื้องตน
วัดขนาดชิ้นสวนเครื่องกลและเครื่องยนตเบื้องตน
1-3-2
2100-1008
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณที่ใชในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง ไส งานดวยเครื่องมือกลเบื้องตน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เปนระเบียบ สะอาด
ตรงตอเวลามีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การบํารุงรักษา การปรับตั้ง การใชงานเครื่องมือกลพื้นฐานตามคูมือ
2. คํานวณคาความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการปอนงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
3. ลับคมตัด งานกลึง งานไส และงานเจาะ ตามคูมือ
4. ลั บมี ด กลึ ง ปาดหน า มี ด กลึ ง ปอก งานลั บ ดอกสว า น งานกลึ ง ปาดหน า กลึ ง ปอก งานไสราบและ
ไสบาฉาก ตามคูมือ
5. เจาะรู และรีมเมอร ตามแบบสั่งงาน
6. กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน
7. ไสปรับขนาดชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติง านเกี่ ย วกับหลั ก ความปลอดภัย ในการปฏิบัติง านเครื่ อ งมือ กล ชนิด ส วนประกอบ
การทํางาน การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องตน การคํานวณคาความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตรา
การปอน ปฏิบัติงานกลึงปาดหนา กลึงปอก ไสราบ ไสบาฉาก เจาะรู และรีมเมอร งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหนา
มีดกลึงปอก ดอกสวาน
2100-1009
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกสเบื้องตน
2. มีทักษะเกี่ยวกับอานและเขียนวงจร ตอวงจรควบคุมการทํางานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส
3. มีเ จตคติแ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการทํ า งานด ว ยความละเอีย ดรอบคอบ ปลอดภั ย เป น ระเบี ย บ สะอาด
ตรงตอเวลามีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกสตามคูมือ
2. ตอวงจรควบคุมการทํางานระบบนิวแมติก
3. ตอวงจรควบคุมการทํางานระบบไฮดรอลิกส
4. ติดตั้งระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส ควบคุมดวยมือและระบบอัตโนมัติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน ชนิด สัญลักษณ โครงสราง
การทํางานและการทดสอบอุปกรณนิวเมติกสและไฮดรอลิกส การอาน การเขียนวงจรและตอวงจรควบคุมทิศทาง
วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลําดับ วงจรหนวงเวลา วงจรควบคุมดวยมือ (Manual) และวงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ
(Automatic) ของระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
2100-1010
เขียนแบบเครื่องกลเบื้องตน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่องกล การใชเครื่องมือ อุปกรณเขียนแบบ
2. มีทักษะเกี่ยวกับการอานแบบและเขียนแบบเครื่องกลเบื้องตนเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพสามมิติ
ตามมาตรฐานเขียนแบบเครื่องกล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา
มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเขียนแบบเทคนิคเครื่องกล การใชเครื่องมือ การบํารุงรักษาอุปกรณเขียนแบบ
ตามหลักการ
2. อานและเขียนแบบภาพฉาย ภาพสเกตซ ภาพตัด และภาพสามมิติ ตามแบบสั่งงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การอ า นแบบ เขี ย นแบบเครื่ อ งกลเบื้ อ งต น การใช แ ละการบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเครื่องกล เสน ตัวเลข ตัวอักษร การสรางรูปเรขาคณิต การกําหนด
ขนาดของมิติ มาตราสวน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ ภาพตัดและแบบสั่งงาน
การผลิต (Working Drawing)
2100-1011
เทคนิคการบําบัดน้ําเสีย
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับปญหามลพิษจากน้ําทิ้งแหลงชุมชนและแนวทางการแกปญหา เทคนิคการเก็บ
ตัวอยางและการวิเคราะหน้ํา การตรวจสอบคาพารามิเตอรและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
2. มีทักษะเกี่ยวกับการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งและวัดปริมาณการไหลในรางระบายเปดของน้ําทิ้งแหลงชุมชน
ปฏิบัติการวิเคราะหตัวอยางน้ํา และดําเนินการบําบัดน้ําเสีย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความอดทน มีความซื่อสัตยและรับผิดชอบ มีแบบแผน
ตระหนักถึงความปลอดภัย และคุณคาของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
2. เก็บและเก็บรักษาตัวอยางน้ําทิ้ง
3. วัดปริมาณน้ําทิ้งในรางระบายเปดและในทอซึ่งน้ําไหลไมเต็มทอ
4. ตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ํา
5. ปฏิบัติการทดลองบําบัดน้ําเสียตามกระบวนการบําบัดทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ และโดยวิธี
ธรรมชาติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบําบัดน้ําเสียจากแหลงชุมชน แนวทางแกไขปญหามลพิษจากน้ําทิ้งแหลงกําเนิด
ผลกระทบที่เกิด เทคนิคการเก็บและเก็บรักษาตัวอยางน้ําทิ้ง การวัดปริมาณน้ําทิ้งในรางระบายเปดและในทอซึ่ง
น้ําไหลไมเต็มทอ เทคนิคการวิเคราะหตัวอยางน้ํา การตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ําทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชีว ภาพ มาตรฐานคุณภาพน้ํ าทิ้ง ระบบบํ าบัดน้ํ าเสียจากแหลงชุมชนและกระบวนการบําบัดทางกายภาพ
ทางเคมี ทางชีวภาพ และโดยวิธีธรรมชาติ
2100-1301
เขียนแบบเบื้องตน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องมือ อุปกรณในการเขียนแบบ และดูแลรักษา เครื่องมืออุปกรณใน
การเขียนแบบ
2. มีทักษะเกี่ยวกับการเขียนแบบเสน รูปราง รูปทรง เรขาคณิต และอักษรประกอบแบบ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความประณีตเรียบรอย เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา
มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการเขียนแบบ และดูแลรักษา เครื่องมืออุปกรณ
2. เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต เขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ
3. เขียนแบบขยายสวนประกอบอาคารอยางงาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเสนลักษณะตางๆ เครื่องมือและอุปกรณ ในการเขียนแบบ
การใชมาตราสวน การบอกขนาด มิติ รูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ 3 มิติ และการเขียนแบบขยายสวนประกอบอาคาร
อยางงาย
2100-1302
ฝกฝมอื งานไม
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

0-6-2

1. รู แ ละเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การการลั บ ปรั บ แต ง บํ า รุ ง รั ก ษา ซ อ มแซมเครื่ อ งมื อ งานไม วั ด ขนาด
รางแบบ ไส เจาะ เพลาะ ตัดไม
2. มีทักษะเกี่ยวกับการลับ ปรับ แตง บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องมืองานไม วัดขนาด รางแบบ ไสเจาะ
เพลาะ ตัด ประกอบ และตกแตงชิ้นงานไม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มีความคิดสรางสรรค เปน
ระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและการใชงาน เครื่องมืองานไม
2. ลับ ปรับ แตง วัด รางแบบ ไส เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบ ตกแตงชิ้นงานไม ตามหลักการ
3. บํารุงรักษาและซอมเครื่องมืองานไมหลังการใชงานตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ลับ ปรับ แตง บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องมือชางไม วัดขนาด รางแบบ ไส ตัด เจาะ
ประกอบและตกแตงชิ้นงาน
2100-1303
ศิลปะและภาพราง
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจในหลักการจัดองคประกอบศิลป และเทคนิคการเขียนภาพรางดวยดินสอ
2. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับสี ทฤษฎี และจิตวิทยาสี
3. สามารถเขียนภาพรางหุนนิ่ง
4. สามารถจัดองคประกอบศิลป และการใชสีตามทฤษฎี และจิตวิทยาสี
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน มีความประณีต เรียบรอย มีความซื่อสัตยและตรงตอเวลา
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการศิลปะและภาพราง
2. จัดทํางานศิลปะและรางภาพตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกตใชหลักการทางศิลปะและภาพรางไดเหมาะสมกับงานสถาปตยกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดองคประกอบศิลป สี ทฤษฎีสี จิตวิทยาสี เทคนิคการเขียนภาพรางดวย
ดินสอ เขียนภาพรางหุนนิ่งและการจัดองคประกอบศิลป
2100-1304
กฎหมายกอสราง
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการของพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวงและกฎหมายแรงงาน
และสัญญาที่เกี่ยวกับการกอสราง
2. มีความสามารถในการรางและเขียนสัญญา เอกสารประกอบสัญญา
3. ขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการกอสราง
4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกอสราง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกฎหมายและสัญญาการกอสราง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเขียนสัญญาการกอสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวงและกฎหมายแรงงาน
สัญญากอสราง เอกสารประกอบสัญญา การรางและเขียนสัญญา ขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานกอสรางและ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการกอสราง
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สาขาวิชาชางยนต

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2101-2001
งานเครื่องยนตแกสโซลีน
2101-2002
งานเครื่องยนตดีเซล
2101-2003
งานสงกําลังรถยนต
2101-2004
งานเครื่องลางรถยนต
2101-2005
งานไฟฟารถยนต
2101-2006
เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
2101-2007
กลศาสตรเครื่องกล
2101-2008
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2101-2009
งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล

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

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานยานยนต
2101-2101
งานเครื่องยนตเล็ก
2101-2102
งานจักรยานยนต
2101-2103
งานปรับอากาศรถยนต
2101-2104
งานบํารุงรักษารถยนต
2101-2105
การขับรถยนต
2101-2106
งานวัดละเอียดชางยนต
2101-2107
คณิตศาสตรยานยนต
2101-2108
กลศาสตรยานยนต
2101-2109
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
2101-2110
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต
2101-2111
งานตัวถังและพนสีรถยนต
2101-2112
การจัดการศูนยบริการรถยนต
2101-2113
งานประดับยนต
2101-2114
งานทดสอบปมและหัวฉีดเครื่องยนต
2101-2115
งานบริการรถยนต 1
2101-2116
งานบริการรถยนต 2
2101-2117
งานบริการรถยนต 3
2101-2511
งานพลาสติกและไฟเบอรกลาสรถยนต

1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
2-3-3
1-3-2
1-6-3
2-0-2
1-3-2
1-6-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
1-3–2
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สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
2101-2201
งานเครื่องตนกําลังอุตสาหกรรม
2101-2202
งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2101-2203
งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
2101-2204
งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
2101-2205
งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2101-2206
งานสงถายกําลัง
2101-2207
งานเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
2101-2208
คณิตศาสตรเครื่องกล
2101-2209
เครื่องกําเนิดไอน้ํา
2101-2210
เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2101-2211
งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 1
2101-2212
งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 2
2101-2213
งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 3

1-6-3
1-6-3
2-3-3
1-6-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
3-0-3
2-0-2
2-0–2
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สาขางานเครื่องกลเรือ
2101-2301
งานติดตั้งเครือ่ งยนตเรือ
2101-2302
งานซอมเครื่องยนตเรือ
2101-2303
งานสงกําลังเรือ
2101-2304
งานไฟฟาเรือ
2101-2305
งานอานแบบขยายแบบเรือ
2101-2306
งานทอในเรือ
2101-2307
งานเครื่องสูบ
2101-2308
งานเดินเรือกล
2101-2309
งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
2101-2310
งานเครื่องกลเรือประมง
2101-2311
งานเขียนแบบเครื่องกลเรือ
2101-2312
การบริหารองคกรเรือ
2101-2313
งานบํารุงรักษาและบริการเครื่องกลเรือ
2101-2314
งานบริการเครื่องกลเรือ 1
2101-2315
งานบริการเครื่องกลเรือ 2
2101-2316
งานบริการเครื่องกลเรือ 3

1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-2-2
2-0-2
0-6-2
*-*-4
*-*-4
*-*-4
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สาขางานเครื่องกลเกษตร
2101-2401
งานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2101-2402
งานแทรกเตอร
2101-2403
งานขับแทรกเตอร
2101-2404
งานเครื่องจักรกลงานพืช
2101-2405
งานเครื่องจักรกลงานสัตว
2101-2406
งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน
2101-2407
งานชลประทานเพื่อการเกษตร
2101-2408
งานเครื่องสูบน้ําและสงน้ําเพื่อการเกษตร
2101-2409
งานอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
2101-2410
งานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
2101-2411
งานติดตั้งเครือ่ งตนกําลังและการสงถายกําลัง
2101-2412
งานเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2101-2413
กลศาสตรเครื่องกลเกษตร
2101-2414
คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร
2101-2415
งานขนถายผลิตผลการเกษตร
2101-2416
งานสํารวจเพือ่ การเกษตร
2101-2417
งานเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
2101-2418
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 1
2101-2419
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 2
2101-2420
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 3

1-3-2
1-6-3
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
2-0-2
2-0-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สาขางานตัวถังและสีรถยนต
2101-2501
งานตัวถังรถยนตเบื้องตน
2101-2502
งานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต
2101-2503
งานสีรถยนตเบื้องตน
2101-2504
งานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต
2101-2505
งานเชื่อมตัวถังรถยนต
2101-2506
งานซอมตัวถังรถยนต
2101-2507
งานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต
2101-2508
งานสีโซลิด
2101-2509
งานสีเมทัลลิก

1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
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2101-2510
2101-2511
2101-2512
2101-2513
2101-2514
2101-2515
2101-2516
2101-2113

งานสีพิเศษ
งานพลาสติกและไฟเบอรกลาสรถยนต
งานบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
ธุรกิจตัวถังและสีรถยนต
งานบริการตัวถังและสีรถยนต 1
งานบริการตัวถังและสีรถยนต 2
งานบริการตัวถังและสีรถยนต 3
งานประดับยนต
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2101-2001

งานเครื่องยนตแกสโซลีน

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานหนาที่ระบบตางๆของเครื่องยนตแกสโซลีน
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณชางยนต ไดถูกตองตามขั้นตอน
3. ถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นสวน ปรับแตงและบํารุงรักษาเครื่องยนตแกสโซลีน
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบบํารุงรักษาปรับแตงชิ้นสวนเครื่องยนตแกสโซลีน
2. ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตแกสโซลีนตามคูมือ
3. ตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องยนตแกสโซลีนตามคูมือ
4. บํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องยนตแกสโซลีนตามคูมือ
5. ปรับแตงเครื่องยนตแกสโซลีนตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การใชเครื่องมืออุปกรณชางยนต หลักการทํางาน
การถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นสวน ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิดระบบหลอลื่นระบบระบายความรอน
ระบบไอดีระบบไอเสียการติดเครื่องยนต การปรับแตงและการบํารุงรักษาเครื่องยนตแกสโซลีน
2101-2002

งานเครื่องยนตดีเซล

2-3–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานหนาที่ระบบตางๆของเครื่องยนตดีเซล
2. สามารถถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นสวน ปรับแตงและบํารุงรักษาเครื่องยนตดีเซล
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษา สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบบํารุงรักษาปรับแตงชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซล
2. ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
3. ตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
4. บํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
5. ปรับแตงเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวน ระบบฉีดเชื้อเพลิง ระบบ
หลอลื่น ระบบระบายความรอน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนตการปรับแตงและการบํารุงรักษา
เครื่องยนตดีเซล
2101-2003

งานสงกําลังรถยนต

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของคลัตชเกียรขอตอเพลากลางเฟองทายและเพลาขับลอ
2. สามารถถอดประกอบตรวจสภาพบํารุงรักษา คลัตชเกียรขอตอเพลากลางเฟองทาย และเพลาขับลอ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเขาใจหลักการทํางานและถอดประกอบระบบสงกําลังรถยนต
2. ตรวจสภาพสวนประกอบของระบบสงกําลังรถยนตตามคูมือ
3. ถอดประกอบชิ้นสวนของระบบสงกําลังรถยนตตามคูมือ
4. ซอมและบํารุงรักษาสวนประกอบของระบบสงกําลังรถยนตตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบตรวจสภาพ บํารุงรักษา คลัตชเกียรขอตอเพลา
กลางเฟองทายและเพลาขับลอ
2101-2004

งานเครื่องลางรถยนต

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางาน ระบบรองรับน้ําหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณลดการสั่นสะเทือน
และกันโคลงลอ ยางและการตั้งศูนยลอ
2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพบริการระบบรองรับน้ําหนักระบบบังคับเลี้ยวระบบเบรก อุปกรณลดการ
สั่นสะเทือนและกันโคลงลอ ยางและการตั้งศูนยลอ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและถอดประกอบระบบเครื่องลางรถยนต
2. ตรวจสภาพสวนประกอบของระบบเครื่องลางรถยนตตามคูมือ
3. ถอดประกอบชิ้นสวนของระบบเครื่องลางรถยนตตามคูมือ
4. ซอมและบํารุงรักษาชิ้นสวนของระบบเครื่องลางรถยนตตามคูมือ
5. การตรวจสอบและตั้งศูนยลอรถยนตตามคูมือ
6. บริการลอและยางรถยนตตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานการถอดประกอบตรวจสภาพระบบรองรับน้ําหนักระบบบังคับ
เลี้ยวระบบเบรกอุปกรณลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง การบริการลอ ยางและการตั้งศูนยลอ
2101-2005

งานไฟฟารถยนต

2-3–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบไฟฟารถยนต
2. ใชเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบของระบบไฟฟารถยนต
3. ถอดประกอบตรวจสภาพอุปกรณของระบบไฟฟารถยนต
4. บริการ บํารุงรักษา แกไขขอขัดของระบบไฟฟารถยนต
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและตรวจสภาพระบบไฟฟารถยนต
2. ตรวจสภาพอุปกรณในระบบไฟฟารถยนตตามคูมือ
3. ถอดประกอบชิ้นสวนอุปกรณในระบบไฟฟารถยนตตามคูมือ
4. แกไขขอขัดของของระบบไฟฟารถยนตตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การใชเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบถอดประกอบ ตรวจ
สภาพ บริการ บํารุงรักษา การแกไขขอขัดของ แบตเตอรี่ ระบบสตารตระบบจุดระเบิดระบบประจุไฟระบบแสง
สวางระบบสัญญาณและอุปกรณอํานวยความสะดวกในระบบไฟฟารถยนต
2101-2006

เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจชนิดและสมบัติของเชื้อเพลิง
2. เขาใจกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง วัสดุหลอลืน่ สารหลอเย็นและน้ํามันไฮดรอลิกส
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3. เลือกใชเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นตามประเภทของเครื่องจักรกล
4. มีกจิ นิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการกําเนิดหลักการจําแนกชนิด คุณสมบัติของเชื้อเพลิง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใชเชื้อเพลิง วัสดุหลอลื่น สารหลอเย็นและน้าํ มันไฮดรลิกส
3. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและวิธกี ารปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิง
4. แสดงความรูเกี่ยวกับสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นอุตสาหกรรม
5. จําแนกวิธีการเก็บรักษาเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแหลงกําเนิดหลักการจําแนกชนิด คุณสมบัติของเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว
เชื้อเพลิงแกสกระบวนการผลิตการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิง การเลือกใชและการเก็บรักษาเชื้อเพลิงวัสดุหลอลื่น
สารหลอเย็นและน้ํามันไฮดรอลิกส
2101-2007

กลศาสตรเครื่องกล

3- 0 - 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับกลศาสตรเครื่องกล
2. คํานวณหาคาที่ตองใชในงานเครื่องกล
3. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกลศาสตรเครื่องกล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักกลศาสตรและการประยุกตในงานเครื่องกล
2. คํานวณการสมดุลและการเคลื่อนที่
3. คํานวณงานและพลังงาน
4. คํานวณสมบัติของวัสดุ
5. คํานวณสมบัติของของไหลและเทอรโมไดนามิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบแรง การสมดุลการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงการเคลื่อนที่ในแนวโคง ความเสียดทาน
ความเร็ว งานและพลังงาน ความเคนและความเครียดของวัสดุสมบัติของของไหลเบื้องตนสมบัติทางเทอรโม
ไดนามิกสเบื้องตนและการประยุกตใชในงานเครื่องกล
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2101-2008

เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจ หลักการทํางานเครื่องทําความเย็น
2. ใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานทางกลและทางไฟฟาของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา มีกิจนิสัยในการทํางานและเจตคติที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. ประกอบติดตั้งและทดสอบงานทอเครื่องทําความเย็น
3. ตรวจซอมเครื่องทําความเย็น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของเครื่องทําความเย็น การถายเทของความรอน ชนิดของความ
รอน ความดัน สวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องทําความเย็นระบบอัดไอ สารทําความเย็น น้ํามันหลอลื่น
งานทอ งานเชื่อมประสานทอ ตอวงจรไฟฟา วงจรทางกล การทําสุญญากาศ การบรรจุสารทําความเย็นในเครื่องทํา
ความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
2101-2009

งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนและอานแบบภาพฉายภาพประกอบภาพแยกชิ้นภาพตัด ชิ้นสวนของระบบ
เครื่องกล
2. เขียนแบบและอานแบบชิ้นสวนของระบบเครื่องกล
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบ ตรงตอเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่องกล
2. เขียนและอานแบบภาพประกอบตามมาตรฐานการเขียนแบบเครื่องกล
3. เขียนและอานแบบภาพแยกชิ้นภาพตัดตามมาตรฐานการเขียนแบบเครื่องกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบและอานแบบ ภาพฉายภาพประกอบภาพแยกชิ้นภาพตัดชิ้นสวน
ของระบบเครื่องกลจากแบบและจากของจริง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต

152

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานยานยนต
2101-2101

งานเครื่องยนตเล็ก

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานและ สวนประกอบ ของเครื่องยนตเล็ก
2. ใชเครื่องมือถอดประกอบและตรวจสภาพเครื่องยนตเล็ก
3. ถอดประกอบตรวจสภาพ บริการและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็ก
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบํารุงรักษาปรับแตงชิ้นสวนเครื่องยนตเล็ก
2. บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนตามคูมือ
3. บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กดีเซลตามคูมือ
4. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนตามคูมือ
5. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตเล็กดีเซลตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทํางานการถอดประกอบชิ้นสวนของเครื่องยนตเล็กความปลอดภัยใน
การทํางานการใชเครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นสวน บํารุงรักษา แกไขขอขัดของ ปรับแตงเครื่องยนตเล็ก
แกสโซลีน เครื่องยนตเล็กดีเซลและการประมาณราคาคาบริการ
2101-2102

งานจักรยานยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของรถจักรยานยนต
2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวนของรถจักรยานยนต
3. บํารุงรักษาบริการ แกไขขอขัดของของรถจักรยานยนตและประมาณราคาคาบริการ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบํารุงรักษาปรับแตงชิ้นสวนรถจักรยานยนต
2. บํารุงรักษาเครื่องยนตรถจักรยานยนตและระบบตางๆตามคูมือ
3. ตรวจสภาพเครื่องยนตรถจักรยานยนตและระบบตางๆตามคูมือ
4. ถอดประกอบชิ้นสวนตางๆของเครื่องยนตรถจักรยานยนตตามคูมือ
5. ถอดประกอบชิ้นสวนระบบตางๆของรถจักรยานยนตตามคูมือ
6. ประมาณราคาคาบริการรถจักรยานยนต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การทํ า งานการถอดประกอบชิ้ น ส ว นของเครื่ อ งยนต แ ละระบบของ
รถจักรยานยนต ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกส การใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบ
ชิ้นสวน ปรับแตง การบํารุงรักษาและประมาณราคาคาบริการ
2101-2103

งานปรับอากาศรถยนต

1 - 6- 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2. ถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศรถยนต
3. บํารุงรักษาติดตั้งอุปกรณ แกไขขอขัดของ และประมาณราคาคาบริการระบบปรับอากาศรถยนต
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต
2. ถอดประกอบชิ้นสวนตางๆของระบบปรับอากาศรถยนต
3. ตรวจสอบสภาพและซอมสวนประกอบของระบบปรับอากาศรถยนต
4. บํารุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต
5. ติดตั้งอุปกรณระบบปรับอากาศรถยนต
6. ประมาณราคาคาบริการระบบปรับอากาศรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพติดตั้งอุปกรณเครื่องปรับอากาศ
รถยนต บรรจุนา้ํ ยาหารอยรั่วเติมน้ํามันหลอลืน่ บริการบํารุงรักษา แกไขขอขัดของและประมาณราคาคาบริการ
2101-2104

งานบํารุงรักษารถยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการตรวจสภาพ และบํารุงรักษารถยนต
2. บริการ บํารุงรักษา ประเมินเวลาและราคาคาบริการ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบํารุงรักษารถยนตตามกําหนดเวลาและระยะทาง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการประเมินเวลาและราคาคาบริการ
3. ตรวจสภาพสวนประกอบตางๆของรถยนต
4. ลางและทําความสะอาดสวนประกอบตางๆของรถยนต
5. บํารุงรักษารถยนตตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสภาพทั่วไป การบริการหมอน้ํา น้ํามันเครื่อง กรองน้ํามันเครื่องน้ํามัน
เกียรน้ํามันเฟองทายน้ํามันเบรกคลัตชกรองอากาศกรองเชื้อเพลิงสายพานแบตเตอรี่ ลูกหมากลอ ยางสารเคมีตางๆ
ที่ใชลางทําความสะอาดอุปกรณและการบํารุงรักษารถยนต
2101-2105

การขับรถยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกฎจราจรการเตรียมการกอนการขับรถยนตและการขับรถยนตอยางปลอดภัย
2. ขับรถยนตไดอยางปลอดภัยตามกฎจราจร
3. มีกิจนิสัยในการขับรถยนตมีมารยาทในการขับรถยนตและคํานึงถึงกฎจราจร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขับรถยนตและกฎจราจร
2. บํารุงรักษารถยนตประจําวันตามคูมือ
3. ตรวจสอบสภาพรถยนตกอนการใชงานตามคูมือกําหนด
4. ขับรถยนตในสถานการณเสมือนจริงตามกฎจราจร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎจราจรเครื่องหมายจราจร การควบคุมบังคับรถยนตตรวจสภาพรถยนต การขับ
รถยนตในสภาวะตางๆการออกรถชะลอความเร็วหยุดรถ จอดรถขับรถอยางปลอดภัยตามกฎจราจร มารยาทในการ
ขับรถยนตและการบํารุงรักษารถยนต
2101-2106

งานวัดละเอียดชางยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด
2. ใชเครื่องมือวัดละเอียดตรวจวัดชิ้นสวนตางๆในงานชางยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการใชเครื่องมือวัดละเอียดในงานเครื่องกล
2. ใชปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดในงานเครื่องกล
3. ตรวจสอบชิ้นสวนตางๆของเครื่องยนต
4. วิเคราะหสภาพของชิ้นสวนเครื่องยนตจากการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานคา การใชเครื่องมือวัดละเอียดตรวจวัดชิ้นสวนและบํารุงรักษาเครื่องมือ
วัดละเอียดในงานชางยนต
2101-2107

คณิตศาสตรยานยนต

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับงานยานยนต
2. คํานวณหาคาที่ตองใชในงานยานยนต
3. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตรยานยนต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณในงานยานยนต
2. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบหนวยที่ใชคํานวณในงานยานยนต
3. ประยุกตสูตรทางคณิตศาสตรมาใชคํานวณในงานยานยนต
4. คํานวณสมรรถนะเครื่องยนต
5. คํานวณระบบสงกําลังรถยนต
6. คํานวณระบบเครื่องลางรถยนต
7. คํานวณความเร็วรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับงานยานยนต ระบบหนวย ความเร็วรถยนต สมรรถนะของ
เครื่องยนต ระบบสงกําลังและเครื่องลางรถยนต
2101-2108

กลศาสตรยานยนต

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักกลศาสตรและการประยุกตในงานยานยนต
2. คํานวณหาคาที่ตองใชในงานยานยนต
3. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกลศาสตรยานยนต
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณกลศาสตรยานยนต
2. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบหนวยที่ใชคํานวณในงานยานยนต
3. ประยุกตสูตรทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมาใชคํานวณในงานยานยนต
4. แสดงความรูเกี่ยวกับการคํานวณทางดานกลศาสตรยานยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบแรงการสมดุลการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงการเคลื่อนทีใ่ นแนวโคงความเสียดทาน
ความเร็วงาน พลังงาน ความเคนและความเครียดของวัสดุ
2101-2109

งานระบบฉีดเชือ้ เพลิงอิเล็กทรอนิกส

2- 3- 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
2. ตรวจสภาพบํารุงรักษา ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
2. ตรวจสอบขอขัดของและบํารุงรักษาเครื่องยนตของระบบฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีนและดีเซล
3. วิเคราะหขอขัดของของระบบฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีนและดีเซลตามหลักการ
4. ปรับแตงเครื่องยนตระบบฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีนและดีเซลตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกสในเครื่องยนตแกสโซลีน
และดีเซล การตรวจสภาพและบํารุงรักษาระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
2101-2110

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต
2. ตรวจสภาพ บํารุงรักษา ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต
2. ถอดประกอบระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนตตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบขอขัดของและบํารุงรักษาระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต
4. วิเคราะหขอขัดของของระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนตตามคูมือ
5. ซอมระบบระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนตตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน โครงสราง อุปกรณ วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุม
รถยนต ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบการทรงตัว ระบบปองกันการลื่นไถล ระบบความปลอดภัย การใช
เครื่องมือตรวจสภาพและบํารุงรักษา
2101-2111

งานตัวถังและพนสีรถยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือในงานตัวถังและพนสีรถยนต
2. ใชเครื่องมือทําการปรับปรุงสภาพตัวถังและสีรถยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจําแนกชนิดประเภทการนําไปใชงานขั้นตอนการซอมสีรถยนต
2. เตรียมผิวงานดวยกรรมวิธตี ามกระบวนการซอมสีรถยนต
3. พนสีรองพื้นพนสีทับหนาขัดสีและติดตั้งอุปกรณเขากับรถยนต
4. ประมาณราคางานซอมสีรถยนตตามหลักการ
5. บํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมืองานตัวถังและพนสีรถยนตหลังการใชงานตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมืองานตัวถังและพนสีรถยนต การเคาะขึ้นรูปการปะผุตัวถัง
การลอกสีโปวสี การขัดเตรียมผิวงาน การพนสี การขัดสีและการประมาณราคาคาบริการ
2101-2112

การจัดการศูนยบริการรถยนต

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการดําเนินงานของศูนยบริการรถยนต
2. เขาใจวิธีการการดําเนินงานของศูนยบริการรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการดําเนินงานศูนยบริการรถยนต
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอมเพื่อดําเนินงานศูนยบริการรถยนต
3. แสดงความรูเกี่ยวกับกลยุทธการขายเพื่อดําเนินงานศูนยบริการรถยนต
4. วางแผนและจัดการศูนยบริการรถยนตตามหลักของการจัดการศูนยบริการรถยนต
5. ประมาณราคาคาบริการคํานวณภาษีของศูนยบริการรถยนต
6.จัดระบบการทํางานของบุคลากรใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานศูนยบริการรถยนต หนาที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะของบุคลากร
ในศูนยบริการรถยนต กฎหมายแรงงานกฎหมายสิ่งแวดลอม การคํานวณภาษี การบริหารงานอะไหล
การประมาณราคาและกลยุทธการขาย
2101-2113

งานประดับยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกระบวนการงานประดับยนตและการประมาณราคา
2 ใชเครื่องมือเลือกใชวัสดุในงานประดับยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานประดับยนต
2. ติดฟลมกรองแสงและสติกเกอรรถยนต
3. สรางชิ้นงานและอุปกรณเพื่อการตกแตงรถยนต
4. ติดตั้งระบบเครื่องเสียงและอุปกรณปองกันการขโมยรถยนต
5. ประมาณราคาคาบริการงานประดับยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือประดับยนต การติดฟลมกรองแสงสติกเกอรถอดและติดตั้งระบบ
เครื่องเสียง อุปกรณปองกันการขโมย อุปกรณตกแตง อุปกรณอํานวยความสะดวกและการประมาณราคาคาบริการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต

159
2101-2114

งานทดสอบปมและหัวฉีดเครื่องยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกระบวนการถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นสวนปมและหัวฉีด
2. เปลี่ยนชิ้นสวน ปรับแตงปม หัวฉีด
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทดสอบปมและหัวฉีด
2. ตรวจสภาพปมน้ํามันเชื้อเพลิงและหัวฉีด
3. ถอดประกอบปมน้ํามันเชื้อเพลิงและหัวฉีดตามคูมือ
4. เปลี่ยนชิ้นสวนปมน้ํามันเชื้อเพลิงและหัวฉีด
5. ปรับแตงปมน้ํามันเชื้อเพลิงและหัวฉีดตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ เครือ่ งมือพิเศษ ถอดประกอบเปลี่ยนชิ้นสวน ปรับแตงปม
หัวฉีดตรวจสภาพและทดสอบ
2101-2115

งานบริการรถยนต 1

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1 เขาใจกระบวนการบริการรถยนตและการประมาณราคาคาบริการ
2. บริการและประมาณราคาคาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการรถยนต 1
2. บริการรถยนตตามหลักและกระบวนการ
3. ประมาณราคาคาบริการรถยนต 1
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริการรถยนตและประมาณราคาคาบริการ หรือฝกงานในสถาน
ประกอบการ
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2101-2116

งานบริการรถยนต 2

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกระบวนการบริการรถยนตและการประมาณราคาคาบริการ
2. บริการและประมาณราคาคาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการรถยนต 2
2. บริการรถยนตตามหลักและกระบวนการ
3. ประมาณราคาคาบริการรถยนต 2
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริการรถยนตและประมาณราคาคาบริการ หรือฝกงานในสถาน
ประกอบการ
2101-2117

งานบริการรถยนต 3

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกระบวนการบริการรถยนตและการประมาณราคาคาบริการ
2. บริการและประมาณราคาคาบริการรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการรถยนต 3
2. บริการรถยนตตามหลักและกระบวนการ
3. ประมาณราคาคาบริการรถยนต 3
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริการรถยนตและประมาณราคาคาบริการหรือฝกงานในสถาน
ประกอบการ
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สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
2101-2201

งานเครื่องตนกําลังอุตสาหกรรม

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องตนกําลังดีเซล
2. ถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องตนกําลังดีเซล
3. ตรวจซอม บํารุงรักษาและปรับแตงเครื่องตนกําลังดีเซล
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานการบํารุงรักษาเครื่องตนกําลังดีเซล
2. ถอดประกอบเครื่องตนกําลังดีเซลตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจซอมและปรับแตงระบบเครื่องตนกําลังดีเซลตามคูมือ
4. บํารุงรักษาเครื่องตนกําลังดีเซลตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องตนกําลัง การถอดประกอบ ตรวจซอมปรับแตงและ
บํารุงรักษาระบบฉีดเชื้อเพลิงระบบประจุอากาศ ระบบไอดี ระบบไอเสีย ระบบหลอลื่นระบบระบายความรอน
เครื่องควบคุมความเร็วระบบสตารทและชวยสตารทของเครื่องตนกําลังดีเซล
2101-2202
งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2. ถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
3. ตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2. ถอดประกอบเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานการถอดประกอบ ตรวจสภาพและบํารุงรักษาเครื่องอัดอากาศ
เครื่องสูบเครื่องกําเนิดไอน้ํากังหันลม กังหันแกส กังหันน้ํา กังหันไอน้ํา มอเตอรไฟฟา เยนเนอเรเตอรและอุปกรณ
ควบคุมความปลอดภัย
2101-2203

งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม

2–3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวนระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
3. ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. ถอดประกอบอุปกรณเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศตามหลักและกระบวนการ
3. ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานการถอดประกอบ ตรวจสภาพอุปกรณเครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศอุตสาหกรรม ทําสุญญากาศและเติมสารทําความเย็นตอวงจรไฟฟาควบคุมอุปกรณ ติดตั้งและบํารุงรักษา
ระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
2101-2204

งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. ใชเครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือกลเครือ่ งกลอุตสาหกรรมในการปรับปรุงสภาพชิ้นสวน
3. บํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและบํารุงรักษาเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. ปรับปรุงสภาพชิ้นสวนเครื่องกลอุตสาหกรรมดวยเครื่องมือกลตามหลักและกระบวนการ
3. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดตามหลักและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องมือกลตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสภาพชิ้นสวนการใชเครื่องมือวัดละเอียด การใชเครื่องมือกลปรับปรุง
สภาพชิ้นสวนการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
2101-2205

งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

2- 3- 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2. วัดและสอบเทียบเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมตามหลักและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดความดันความเร็วอัตราการไหลความชื้นอุณหภูมิความถวงจําเพาะความ
หนาแนนความหนืดความเปนกรดเปนดางระดับเสียง กําลังงานไฟฟาสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดในงาน
อุตสาหกรรม
2101-2206

งานสงถายกําลัง

2 - 3- 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของอุปกรณในงานสงถายกําลัง
2. ถอดประกอบและบํารุงรักษาอุปกรณในระบบสงถายกําลัง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสงถายกําลัง
2. ถอดประกอดอุปกรณในระบบสงถายกําลังตามหลักและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาระบบสงถายกําลังตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การขับเชิงกล การเคลื่อนที่และความเร็วของเฟองโซ
ลูกเบี้ยว สายพาน คับปลิ้ง ขอตอเพลาและการบํารุงรักษา
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2101-2207

งานเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร

2 - 3- 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบเครื่องกลโดยใชคอมพิวเตอร
2. เขียนแบบเครื่องกลโดยใชคอมพิวเตอร
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
2. เขียนแบบเครื่องกลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตามหลักและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมพื้นฐานชุดคําสั่ง การเขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ การแสดงภาพ
การจัดไฟลการพิมพ การพลอตและการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2101-2208

คณิตศาสตรเครื่องกล

3–0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับคณิตศาสตรเครื่องกล
2. คํานวณหาคาที่ตองใชในงานเครื่องกล
3. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตรเครื่องกล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณคณิตศาสตรเครื่องกล
2. คํานวณความยาวพื้นที่ปริมาตรและน้ําหนักของวัสดุรูปทรงตางๆตามหลักการ
3. คํานวณอัตราทดของเครื่องจักรกลตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณ ความยาวพื้นที่ ปริมาตรและน้ําหนักของวัสดุรูปทรงตางๆ ความเร็วอัตรา
ทดของเครื่องจักรกล การประยุกตใชในงานเครื่องกล
2101-2209

เครื่องกําเนิดไอน้ํา

2 - 0- 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไอน้ําและอุปกรณ
2. เขาใจการนําไอน้ําไปใชในงานอุตสาหกรรม
3. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเครื่องกําเนิดไอน้ํา
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไอน้ําและอุปกรณประกอบ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการนําไอน้ําไปใชในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการบํารุงรักษาและอุปกรณประกอบเครื่องกําเนิดไอน้ํา
4. แสดงความรูเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องกําเนิดไอน้ําตามขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทหลักการทํางานและการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไอน้ํา เตาและอุปกรณการเผาไหม
ระบบการกําจัดขี้เถา ระบบน้ําเลี้ยงระบบไอน้ําและการนําไปใชงาน อุปกรณควบคุมความปลอดภัย
และกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องกําเนิดไอน้ํา
2101-2210

เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2. เขาใจการบํารุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
3. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเครื่องสูบและเครื่องอัด
อากาศ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการแกไขขอขัดของของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
3. จัดทําตารางการบํารุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางาน สวนประกอบและการบํารุงรักษา อุปกรณควบคุมความปลอดภัยของเครือ่ ง
สูบและเครื่องอัดอากาศ
2101-2211

งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 1

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. เขาใจการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 1
2. บริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรมตามหลักและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรมหรือฝกงานในสถานประกอบการ
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2101-2212

งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 2

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. เขาใจการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 2
2. บริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรมตามหลักและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรมหรือฝกงานในสถานประกอบการ
2101-2213

งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 3

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. เขาใจการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 3
2. บริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรมตามหลักและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรมหรือฝกงานในสถานประกอบการ
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สาขางานเครื่องกลเรือ
2101-2301

งานติดตั้งเครื่องยนตเรือ

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการติดตั้งเครื่องยนตเรือการขยายแบบชิ้นสวนสวนประกอบในการติดตั้งเครื่องยนต
2. สามารถติดตั้งเครื่องยนตเรือและอุปกรณ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการติดตั้งเครื่องยนตเรือ
2. ขยายแบบงานติดตั้งเครื่องยนตเรือ
3. ติดตั้งเครื่องยนตเรือและอุปกรณตามกระบวนการ
4. เทียบศูนยเพลาใบจักรตามหลักการ
5. ทดสอบการเดินเรือตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเลือกประเภทของเรือ การเลือกเครือ่ งยนต การขยายแบบงานติดตั้ง
เครื่องยนต การติดตั้งแทนเครื่องยนต หูรับเครื่องยนตกระบอกเพลา เพลาใบจักร หางเสือ ระบบน้ําหลอเย็น ระบบ
ไอเสีย ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงอุปกรณควบคุมเครื่องยนต การเทียบศูนยเพลาใบจักรและการทดสอบการเดินเรือ
2101-2302

งานซอมเครื่องยนตเรือ

1-6-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการตรวจซอมและการวิเคราะหเครื่องยนตเรือ
2. มีทักษะในการซอมเครื่องยนตเรือรวมทั้งประมาณราคาคาบริการ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจซอมเครื่องยนตเรือ
2. ตรวจหาขอขัดของเครื่องยนตเรือตามหลักการ
3. ปรับปรุงสภาพเครื่องยนตเรือตามคูมือ
4. ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนตเรือตามกระบวนการ
5. ประมาณราคาคาบริการการซอมเครื่องยนตเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการหาขอขัดของโดยใชการตรวจพินิจและการใชเครื่องมือพิเศษปรับปรุงสภาพ
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนตเรือและการประมาณราคาคาบริการ
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2101-2303

งานสงกําลังเรือ

1-6-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการทํางานระบบสงกําลังโซสายพานคลัตชเกียรเรือเพลาใบจักรกระบอกเพลาหางเสือ
2. สามารถแกไขขอขัดของและบํารุงรักษาระบบสงกําลังเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบสงกําลังเรือ
2. ถอดประกอบระบบสงกําลังเรือตามกระบวนการ
3. แกไขขอขัดของระบบสงกําลังเรือตามหลักการ
4. บํารุงรักษาระบบสงกําลังเรือตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการระบบสงกําลังโซสายพานคลัตชเกียรเรือเพลาใบจักรกระบอกเพลา
หางเสือการถอดประกอบแกไขขอขัดของและบํารุงรักษาระบบสงกําลังเรือ
2101-2304

งานไฟฟาเรือ

1-6-3

จุดประสงครายวิชา
1. มีความเขาใจหลักการวิเคราะหและแกไขขอขัดของไฟฟาเรือ
2. มีทักษะในการแกไขขอขัดของไฟฟาเรือรวมทั้งประมาณราคาคาบริการ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบไฟฟาเรือ
2. ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาเรือตามหลักการ
3. เดินสายไฟฟาเรือตามกระบวนการ
4. แกไขขอขัดของอุปกรณไฟฟาเรือตามกระบวนการ
5. ประมาณราคาคาบริการการซอมระบบไฟฟาเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดไฟฟาการแกไขขอขัดของอุปกรณไฟฟาเรือเครื่องกลไฟฟา
แผงควบคุมไฟฟาการประจุไฟฟาและการเดินสายไฟในทอและประมาณราคาคาบริการ
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2101-2305

งานอานแบบขยายแบบเรือ

1 - 2- 2

จุดประสงครายวิชา
1. มีความเขาใจหลักการอานแบบขยายแบบสวนประกอบโครงสรางเรืออุปกรณติดตั้งเครื่องยนตเรือ
2. สามารถอานแบบขยายแบบสวนประกอบโครงสรางเรืออุปกรณติดตั้งเครื่องยนตเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบขยายแบบเรือ
2. เขียนแบบ ขยายแบบสวนประกอบโครงสรางและอุปกรณติดตั้งเครื่องยนตเรือ
3. รางแบบจากหุนจําลองเรือตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเขียนแบบภาพยอขยายสวนประกอบโครงสรางเรืออุปกรณติดตั้งเครื่องยนต
เรือการอานแบบและรางแบบจากหุนจําลองเรือ
2101-2306

งานทอในเรือ

1-3-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการติดตั้งอุปกรณงานทอการเขียนแบบแผนคลี่ทอ
2. สามารถติดตั้งอุปกรณงานทอและเขียนแบบแผนคลี่ทอ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการติดตั้งอุปกรณงานทอในเรือ
2. ติดตั้งอุปกรณงานทอในเรือตามกระบวนการ
3. เขียนแบบแผนคลี่ทอในเรือตามหลักการ
4. อานผังการเดินทอในเรือตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมืออุปกรณงานทอตัดทําเกลียวประกอบหนาแปลนดัดเย็นงานเขียน
แบบแผนคลี่ทองอการทําอุปกรณยึดเหนี่ยวและการอานผังการเดินทอ
2101-2307

งานเครื่องสูบ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องสูบการออกแบบการเลือกขนาด
2. มีทักษะในการถอดประกอบและทดสอบการทํางานเครื่องสูบประเภทตางๆ
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3. สามารถบํารุงรักษาบริการระบบเครื่องสูบทอและวาลว
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานการออกแบบและการเลือกขนาดเครื่องสูบ
2. ถอดประกอบและติดตั้งอุปกรณเครื่องสูบตามกระบวนการ
3. ทดสอบการทํางานเครื่องสูบตามหลักการ
4. แกไขขอขัดของเครื่องสูบตามหลักการ
5. บํารุงรักษาเครื่องสูบและอุปกรณตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานการถอดประกอบการทดสอบการทํางานการออกแบบการเลือก
ขนาดการติดตั้งเครื่องสูบระบบทอวาลวชนิดตางๆการบํารุงรักษาและการแกไขขอขัดของของเครื่องสูบ
2101-2308

งานเดินเรือกล

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจกฎการเดินเรือในนานน้ําไทย
2. มีความเขาใจการอานแผนที่เข็มทิศและสัญญาณตางๆที่เกี่ยวกับการเดินเรือ
3. มีทักษะการเดินเรือในนานน้ําไทย
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎการเดินเรือในนานน้ําไทย
2. อานแผนที่เข็มทิศและสัญญาณตางๆตามหลักการ
3. ปฏิบัติการเดินเรือกลตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินเรือตามกฎการเดินเรือในนานน้ําไทยการอานแผนที่เข็มทิศสัญญาณไฟ
ทุนเครื่องหมายทุนสัญญาณรวมทั้งกฎความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการเดินเรือกลและการชวยชีวิตคนบนเรือ
2101-2309

งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ

1- 6- 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการติดตั้งเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
2. สามารถติดตั้งแกไขขอขัดของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานการติดตั้งเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
2. ถอดประกอบอุปกรณเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือตามหลักการ
3. แกไขขอขัดของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือตามกระบวนการ
4. บริการระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือตามหลักการและกระบวนการ
5. บํารุงรักษาระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือการทําสุญญากาศเติมสาร
ทําความเย็นตรวจหารอยรั่วเติมน้ํามันหลอลืน่ หาขอขัดของตรวจซอมอุปกรณในระบบปรับอากาศและการประมาณ
ราคาคาบริการ
2101-2310

งานเครื่องกลเรือประมง

1-6-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริการและติดตั้งเครื่องกลเรือประมง
2. มีทักษะในการบริการและติดตั้งเครื่องกลเรือประมง
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบริการและติดตั้งเครื่องกลเรือประมง
2. ติดตั้งอุปกรณเครื่องกลเรือประมงตามหลักการและกระบวนการ
3. บริการเครื่องยนตและอุปกรณเครื่องกลเรือประมงตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการเครื่องยนตเรือการดัดแปลงติดตั้งอุปกรณระบบกวานระบบสงกําลัง
และระบบบังคับเลี้ยวของเรือประมง
2101-2311

งานเขียนแบบเครื่องกลเรือ

1 - 2- 2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการเขียนแบบเครื่องกลเรือ
2. สามารถเขียนแบบเครื่องกลเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่องกลเรือ
2. เขียนแบบภาพประกอบเครื่องกลเรือตามหลักการเขียนแบบเครื่องกลเรือ
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3. เขียนแบบภาพแยกชิ้นภาพตัดอุปกรณเครื่องกลเรือตามหลักการเขียนแบบเครื่องกลเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานชิ้นสวนและผิวงานเครื่องกลเครื่องกลเรือการเขียนแบบ
ภาพประกอบภาพแยกชิ้นภาพตัดและการออกรายการวัสดุอปุ กรณติดตั้งเครื่องยนตเรือ
2101-2312

การบริหารองคกรเรือ

2-0-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจบทบาทหนาที่ผูปฏิบัติงานเรือในแตละตําแหนงและการประสานงานระหวางเรือกับ
สํานักงานควบคุมเรือ
2. สามารถประสานงานกับผูมีหนาที่รับผิดชอบในเรือและสํานักงานควบคุมเรือ
3. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบและสามารถรวมงานไดดีกับผูเกี่ยวของในองคกรเรือ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติงานแตละตําแหนงในเรือ
2 แสดงความรูเกี่ยวกับการประสานงานระหวางเรือและสํานักงานควบคุมเรือ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการใหและการขอความชวยเหลือ การปฏิบัติงานในเรือ
4. แสดงความรูเกี่ยวกับระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานในเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานในเรือบทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติงานแตละตําแหนงใน
เรือการใหและขอความชวยเหลือในการปฏิบัติงานเรือสายการบังคับบัญชาการสนับสนุนและประสานงานระหวาง
เรือกับสํานักงานควบคุมเรืองานธุรกรรมเรือและงานที่เกี่ยวของ
2101-2313

งานบํารุงรักษาและบริการเครื่องกลเรือ

0-6–2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริการเครื่องกลเรือและการประมาณราคาคาบริการ
2. มีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและบํารุงรักษาเครื่องกลเรือ
2. บํารุงรักษาและบริการเครื่องกลเรือตามหลักการและกระบวนการ
3. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการ การบํารุงรักษา และการประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
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2101-2314

งานบริการเครื่องกลเรือ 1

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริการเครื่องกลเรือและการประมาณราคาคาบริการ
2. มีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการงานเครื่องกลเรือ 1
2. บริการงานเครื่องกลเรือตามหลักการและกระบวนการ
3. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ 1
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
2101-2315

งานบริการเครื่องกลเรือ 2

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริการเครื่องกลเรือและการประมาณราคาคาบริการ
2. มีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการงานเครื่องกลเรือ 2
2. บริการงานเครื่องกลเรือตามหลักการและกระบวนการ
3. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ2
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
2101-2316

งานบริการเครื่องกลเรือ 3

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริการเครื่องกลเรือและการประมาณราคาคาบริการ
2. มีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการงานเครื่องกลเรือ 3
2. บริการงานเครื่องกลเรือตามหลักการและกระบวนการ
3. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ3
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
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สาขางานเครื่องกลเกษตร
2101-2401

งานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร

1–3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางาน หนาที่ระบบของเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวน การบริการและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2. ถอดประกอบเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตรตามคูมือ
3. ปรับแตงเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตรตามคูมือ
4. บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กเพือ่ การเกษตรตามคูมือ
5. วิเคราะหแกไขขอขัดของเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตรตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่ หลักการทํางานการถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นสวนของเครื่องยนตเล็ก
แกสโซลีนและดีเซลทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ รวมถึงวิธีการใชและการบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2101-2402

งานแทรกเตอร

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจชนิด ประเภท ของฟารมแทรกเตอรและรถไถเดินตาม
2. เขาใจการทํางานของระบบตางๆในฟารมแทรกเตอร
3. รูเรื่องอุบัติเหตุ การปองกัน การใชคูมือของฟารมแทรกเตอร
4. บํารุงรักษาของระบบตางๆในฟารมแทรกเตอร
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของรถแทรกเตอร
2. ปรับแตงระบบตางๆของรถแทรกเตอรตามคูมือ
3. วิเคราะหและแกไขขอขัดของของรถแทรกเตอรตามคูมือ
4. บํารุงรักษารถแทรกเตอรกอนและหลังการใชงานตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานการบํารุงรักษา ระบบเครื่องยนต
ระบบไฟฟา ระบบสงกําลัง ระบบบังคับเลี้ยวและระบบไฮดรอลิกสตามคูมือการใชงานของรถแทรกเตอร
2101-2403

งานขับแทรกเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเกี่ยวกับระบบตางๆของฟารมแทรกเตอร
2. รูเกี่ยวกับอุปกรณประกอบของรถฟารมแทรกเตอร
3. รูสัญญาณมือ กฎจราจร การปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับรถฟารมแทรกเตอร
4. รูวิธีการบํารุงรักษาแทรกเตอรเบื้องตน
5. มีทักษะ การขับ การใชงานของรถฟารมแทรกเตอร
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการขับรถแทรกเตอร
2. บํารุงรักษารถแทรกเตอรตามคูมือ
3. ตรวจสอบสภาพรถแทรกเตอรกอนการใชงาน
4. ขับรถแทรกเตอรตามสถานการณ
5. ตอพวงอุปกรณการเกษตรเขากับรถแทรกเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตางๆของรถฟารมแทรกเตอร อุปกรณประกอบรถฟารมแทรกเตอร การ
ปองกันอุบัติเหตุ การใชสัญญาณมือ กฎจราจรและการบํารุงรักษาฟารมแทรกเตอรเบื้องตน
2101-2404

งานเครื่องจักรกลงานพืช

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจโครงสราง ชิ้นสวน การทํางานของเครื่องปลูก เครื่องมือบํารุงรักษาและเครื่องเก็บเกี่ยวงาน
เครื่องจักรกลงานพืช
2. บํารุงรักษา การแกไขขอขัดของและประยุกตใชเครื่องมือเครือ่ งจักรกลงานพืชตามคูมือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องจักรกลงานพืช
2. ประยุกตและเลือกใชเครื่องมืองานเครื่องจักรกลงานพืช
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3. วิเคราะหและแกไขขอขัดของเครื่องจักรกลงานพืชตามคูมือ
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานพืชตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางชิ้นสวนเครื่องมือเครื่องจักรกลงานพืช การทํางานของเครื่องปลูกชนิด
ตางๆ บํารุงรักษา เครื่องมือเก็บเกี่ยว การเลือกใช การปรับแตง การประยุกตใชเครื่องมือและการแกไขขอขัดของ
เครื่องจักรกลงานพืช
2101-2405

งานเครื่องจักรกลงานสัตว

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูประเภท หนาที่ การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง
2. เลือกใชการสงกําลัง การลําเลียง กลไกตางๆของเครื่องจักรกลงานสัตวปก สัตวใหญ สัตวเล็ก สัตวน้ํา
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องจักรกลงานสัตว
2. ใชงานเครื่องจักรกลงานสัตวตามคูมือ
3. วิเคราะหและแกไขขอขัดของเครื่องจักรกลงานสัตวตามคูมือ
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานสัตวตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภท หนาที่ การบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง การสงกําลัง การลําเลียง กลไก
ตางๆของเครื่องจักกล งานสัตวปก งานสัตวใหญ งานสัตวเล็ก งานสัตวน้ําและวิเคราะหแกไขขอขัดของ
เครื่องจักรกลงานสัตว
2101-2406

งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเรื่องความสําคัญ ขอบขายการทําเกษตรดวยเครือ่ งมือเตรียมดิน
2. เขาใจความสัมพันธระหวางดินกับเครื่องจักรกลเตรียมดิน
3. ใชเครื่องจักรกลไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก
4. แกปญหาขอบกพรอง ผลกระทบและการวางแผนเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องจักรกลเตรียมดิน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางดินกับเครื่องจักรกลเตรียมดิน
3. ถอดประกอบเครื่องจักรกลเตรียมดินตามหลักการและกระบวนการ
4. ตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องจักรเตรียมดินตามคูมือ
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5. ปรับแตงและทดสอบเครื่องจักรกลเตรียมดินตามคูมือ
6 วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของเครื่องจักรกลเตรียมดินตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญ ขอบขายความรู การทําการเกษตรดวยเครื่องจักรกลเตรียมดินแบบ
ตาง ๆ ความสัมพันธระหวางดินกับเครื่องจักรกลเตรียมดิน การไถเตรียมดิน การแกไขขอบกพรอง เครื่องจักรกล
เตรียมดินและการวางแผนการเพาะปลูก
2101-2407

งานชลประทานเพื่อการเกษตร

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเกษตรและความสําคัญของการชลประทาน
2. เขาใจความสัมพันธระหวางดิน น้ํา พืชและการใชน้ําของพืช
3. มีทักษะการใหน้ําแบบฉีดฝอย รองคู ปลอยทวมแปลงและแบบหยด
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานชลประทานเพื่อการเกษตรการทํางานและการใชงานของอุปกรณใน
งานชลประทาน
2. ติดตั้งระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรตามแผนผังที่กําหนด
3. ปรับแตงและใชงานชลประทานเพื่อการเกษตร
4. บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณในงานชลประทานเพื่อการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเกษตรและชลประทาน ความสําคัญของงานชลประทาน ความสัมพันธ
ระหวางดิน น้ํา พืช และการใชน้ําของพืช การใหน้ําแบบฉีดฝอย (Sprinkler) แบบรองคู(Furrow) แบบปลอยทวม
แปลง(Border)แบบหยด(Drip Irrigation)ติดตั้งและการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณงานระบบการชลประทาน
เพื่อการเกษตร
2101-2408

งานเครื่องสูบน้ําและสงน้ําเพื่อการเกษตร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูแบบและชนิดของเครื่องสูบน้าํ
2. รูชนิดและการแบงประเภทของการสูบน้ําเพื่อการเกษตร
3. เลือกใชเครื่องสูบน้ําใหเหมาะสมกับแหลงน้ํา
4. บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา
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5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องสูบและการสงน้ําเพื่อการเกษตร
2. เลือกใชเครื่องสูบน้ําและสงน้ําเหมาะสมกับแหลงน้ําที่ใชในฟารมและเพื่อการเกษตร
3. ถอดประกอบเครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. ติดตั้งเครื่องสูบและระบบสงน้ําเพื่อการเกษตรตามแผนผังที่กําหนด
5. แกไขขอขัดของและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําและอุปกรณเพื่อการเกษตรตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องสูบน้ําและสงน้ําเพื่อการเกษตร แบบตางๆ ชนิดการแบงประเภทของ
เครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตร การเลือกใชเครื่องสูบน้ําใหเหมาะสมกับแหลงน้ําที่ใชในฟารมและการบํารุงรักษา
เครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตร
2101-2409

งานอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบและการสรางอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
2. อานแบบและกอสรางอาคารในฟารม
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบ การสรางอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
2. อานแบบกอสรางอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
3. กอสรางอาคารในฟารมและโรงเรือนตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบกอสราง การกอสรางอาคารในฟารมและโรงเรือนสําหรับสัตวปก
สัตวใหญ สัตวเล็กและสัตวน้ํา
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2101-2410

งานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร

1-6-3

วิชาที่ตองศึกษามากอน:งานเครื่องยนตแกสโซลีน,งานเครื่องยนตดีเซล
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องตนกําลังเครือ่ งกลเกษตร
2. ถอด ประกอบและตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
3. ตรวจ ซอม บํารุงรักษาและปรับแตงเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
2. ถอดประกอบเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
3. ตรวจซอมระบบเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
4. ปรับแตงระบบเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
5. แกไขขอขัดของระบบเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
6. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอด ประกอบ ตรวจซอม ปรับแตง การบํารุงรักษาระบบ
เชื้อเพลิง ระบบหลอลื่น ระบบจุดระเบิด ระบบระบายความรอน ระบบไอดี ระบบไอเสีย ระบบควบคุมความเร็ว
ระบบสตารตและชวยสตารตของเครื่องตนกําลัง เครื่องกลเกษตรแกสโซลีน ทั้ง 2 จังหวะ 4จังหวะและการประมาณ
ราคาคาบริการ
2101-2411

งานติดตั้งเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลัง

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการพื้นฐานของเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลังเครื่องกลเกษตร
2. ติดตั้ง ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลังเครื่องกลเกษตร
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีต รอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลังเครื่องกลเกษตร
2. ติดตั้ง ใชงานเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลังเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
3. บํารุงรักษาเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลังเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องตนกําลังชนิดตาง ๆ ชนิดของการสงกําลัง การกําหนดขนาดและการ
เลือกใชเครื่องตนกําลัง การคํานวณขนาดของเฟองและพูลเลย การติดตั้ง การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องตน
กําลังและการถายทอดกําลัง
2101-2412

งานเครื่องจักรกลโรงงานฟารม

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2. ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2. ใชงานเครื่องจักรกลโรงงานฟารมตามคูมือ
3. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารมตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องจักรกลสําหรับงานฟารม เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครือ่ งกัดโลหะ
เครื่องเลือ่ ยกล เครื่องเลือ่ ยสายพาน รวมถึงอุปกรณประกอบ อุปกรณพิเศษตางๆและการบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลสําหรับงานฟารม
2101-2413

กลศาสตรเครื่องกลเกษตร

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักกลศาสตรและการประยุกตในงานเครื่องกลเกษตร
2. คํานวณคาตางๆที่ตองใชในงานเครื่องกลเกษตร
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยประณีต รอบคอบมีเจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกลศาสตร
เครื่องกลเกษตร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักกลศาสตรและการประยุกตในงานกลศาสตรเครื่องกลเกษตร
2. คํานวณคาที่ตองใชเกี่ยวกับงานกลศาสตรเครื่องกลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบแรง การสมดุล การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง เสนโคง ความเสียดทาน ความเร็ว งาน
พลังงาน ความเคน ความเครียดและการประยุกตใชในงานเครื่องกลเกษตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต

182
2101-2414

คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการประยุกตคณิตศาสตรในงานเครื่องกลเกษตร
2. คํานวณคาตางๆที่ตองใชในงานเครื่องกลเกษตร
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยประณีต รอบคอบมีเจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ คณิตศาสตร
เครื่องกลเกษตร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการประยุกตคณิตศาสตรในงานเครื่องกลเกษตร
2. คํานวณคาและประยุกตใชเกี่ยวกับงานคณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณ ระบบหนวย ความจุ กําลังอัด ความดัน แรงบิด กําลังงาน สมรรถนะของ
เครื่องยนต อัตราทด ความเร็วรถยนต การสงกําลังและการประยุกตใชงานเครื่องกลเกษตร
2101-2415

งานขนถายผลิตผลการเกษตร

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจทฤษฎีเคมีของผลิตผลทางการเกษตร
2. รูความเสียหายและการปองกันการเสียหายที่จะเกิดกับผลิตผลทางการเกษตร
3. เลือกใชการสงกําลังและถายทอดกําลังในการขนถายผลิตผลการเกษตร
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับทฤษฎีเคมีของผลิตผลทางการเกษตรและการขนถายผลิตผลการเกษตร
2. วิเคราะหและแกปญหาความเสียหายและการปองกันการเสียหายที่จะเกิดกับผลิตผลทางการเกษตร
3. เลือกใชการสงกําลังและถายทอดกําลังในการขนถายผลิตผลการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีเคมีของผลิตผลทางการเกษตร ระบบการสงกําลังและการถายทอดกําลัง
ดวยของเหลว ขอตอชนิดตางๆ การขับดวยสายพาน โซ คลัตช เฟอง ลูกเบี้ยวและการปองกันการเสียหายที่จะเกิด
กับผลิตผลทางการเกษตร
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2101-2416

งานสํารวจเพื่อการเกษตร

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูถึงการสํารวจ การทําพื้นที่ การทําระดับ การทําแผนที่ภูมิประเทศ
2. ปรับพื้นที่ คํานวณงานดิน วางผังการเกษตร
3. สํารวจเพือ่ การวางแนว วางผังคูระบายน้ําและการสงน้ํา
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสํารวจ การทําพื้นที่ การทําระดับ การทําแผนที่ภูมิประเทศเพื่อการเกษตร
2. คํานวณงานดิน วางผังการเกษตรปรับพื้นที่เพื่อการเกษตร
3. สํารวจเพือ่ การวางแนว วางผังคูระบายน้ําและการสงน้ําเพื่อการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจ การทําพื้นที่ การทําระดับ การสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ
การปรับพื้นที่ การคํานวณงานดิน การวางผังการสํารวจเพือ่ การวางแนว วางผังคูระบายน้ําและสงน้ํา
2101-2417

งานเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบทําความเย็นของเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
2. รูจักชิ้นสวน อุปกรณของระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
3. รูจักสารทําความเย็นและทอทางของระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
4. ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
5. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีต รอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
2. แสดงความรูเกี่ยวกับชิ้นสวน อุปกรณประกอบของระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
3. แสดงความรูเกี่ยวกับสารทําความเย็นและทอทางของระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
4. ตรวจและแกใขของขัดของเกี่ยวกับระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทําความเย็นแบบตาง ๆ วัฏจักรการทําความเย็น การทําความเย็นแบบอัด
ไอ ชิ้นสวน อุปกรณประกอบของระบบทําความเย็น สารทําความเย็นและทอทาง ตรวจและแกใขของขัดของ
เกี่ยวกับระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต

184
2101-2418

งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 1

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. 1.เขาใจกระบวนการบริการเครื่องกลเกษตรและการประมาณราคาคาบริการ
2. บริการและประมาณราคาคาบริการเครื่องจักรกลเกษตร 1
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีต รอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริการเครือ่ งกลเกษตรและการประมาณราคาคาบริการงานบริการ
เครื่องจักรกลเกษตร 1
2. บริการและประมาณราคาคาบริการงานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 1
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริการเครื่องกลเกษตรและประมาณราคาคาบริการ หรือฝกงานใน
สถานประกอบการ
2101-2419

งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 2

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกระบวนการบริการเครือ่ งกลเกษตรและการประมาณราคาคาบริการ
2. บริการและประมาณราคาคาบริการเครื่องจักรกลเกษตร 2
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีต รอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริการเครือ่ งกลเกษตรและการประมาณราคาคาบริการงานบริการ
เครื่องจักรกลเกษตร 2
2. บริการและประมาณราคาคาบริการงานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 2
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริการเครื่องกลเกษตรและประมาณราคาคาบริการ หรือฝกงานใน
สถานประกอบการ
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185
2101-2420

งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 3

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกระบวนการบริการเครือ่ งกลเกษตรและการประมาณราคาคาบริการ
2. บริการและประมาณราคาคาบริการเครื่องจักรกลเกษตร 3
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีต รอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริการเครือ่ งกลเกษตรและการประมาณราคาคาบริการงานบริการ
เครื่องจักรกลเกษตร 3
2. บริการและประมาณราคาคาบริการงานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 3
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริการเครื่องกลเกษตรและประมาณราคาคาบริการ หรือฝกงานใน
สถานประกอบการ
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186

สาขางานตัวถังและสีรถยนต
2101-2501

งานตัวถังรถยนตเบื้องตน

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจโครงสรางตัวถังรถยนต
2. มีความสามารถในการใชเครื่องมือถอดประกอบชิ้นสวนรถยนตไดอยางถูกตอง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการ
บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการโครงสรางตัวถังรถยนต
2. ถอดประกอบอุปกรณและสวนประกอบของเครื่องยนตกับตัวถังรถยนตตามคูมือ
3. ถอดประกอบเครื่องยนตเขากับตัวถังรถยนตตามคูมือ
4. ถอดประกอบชิ้นสวนตัวถังรถยนตแตละประเภทตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการถอดเครื่องยนตอุปกรณชิ้นสวนตัวถังรถยนตแตละประเภท
2101-2502

งานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจในงานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต
2. มีความสามารถเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณในการเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต
2. เคาะขึ้นรูปชิ้นสวนตัวถังรถยนต
3. เคาะขึ้นรูปดวยเครื่องมือพิเศษระบบไฟฟา
4. เคาะขึ้นรูปดวยเครื่องมือพิเศษระบบนิวเมติกส
5. เคาะขึ้นรูปดวยเครื่องมือพิเศษระบบไฮดรอลิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนตการใชชุดคอนเคาะขึ้นรูปการใชชุดคอนกระตุกการ
ใชเครื่องมือพิเศษระบบไฟฟาระบบนิวเมติกสและระบบไฮดรอลิกส
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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187
2101-2503

งานสีรถยนตเบื้องตน

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจการใชเครื่องมือและอุปกรณความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสีพนรถยนต
2. มีความสามารถในการใชเครื่องมือและอุปกรณการเลือกใชวัสดุปฏิบัติงานผสมและเทียบสีรถยนต
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือและอุปกรณความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสีพนรถยนต
2. ผสมสีและเทียบสีตรงตามมาตรของงานสีรถยนต
3. ใชเครื่องมืออุปกรณและวัสดุงานสีรถยนตในการผสมสีการเทียบสีและพนสีทับหนารถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมืออุปกรณและวัสดุงานสีรถยนตการผสมสีการเทียบสีการพนสี
ทับหนาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2101-2504

งานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจการใชเครื่องมือการกําหนดขอบเขตของความเสียหายขบวนการซอมสี, การติดกระดาษ
การพนสีพื้นการพนสีทับหนา
2. มีความสามารถในการใชเครื่องมือตามขั้นตอนการซอมสีรถยนตที่ถูกตองและเลือกใชวัสดุไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการกําหนดขอบเขตของความเสียหายขบวนการซอมสี
การติดกระดาษการพนสีพื้นการพนสีทับหนา
2. ใชเครื่องมือตามขั้นตอนงานซอมสีรถยนตและเลือกใชวัสดุงานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต
3. ขัดลอกสี โปวสีเตรียมผิวงาน ติดกระดาษกาวพนสีทับหนาและขัดเงาสีทับหนา
4. วิเคราะหและแกไขปญหาสีจากการปฏิบัติของงานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการขัดลอกสีการโปวสีการเตรียมผิวงานการติดกระดาษ
การพนสีทับหนาการแกไขปญหาสีจากการปฏิบัติงานและการขัดเงาสีทับหนา
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2101-2505

งานเชื่อมตัวถังรถยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการเชื่อมตัวถังรถยนต
2. มีความสามารถวิเคราะหชิ้นงานกอนการปฏิบัติงานเชื่อมใชเครื่องมือและอุปกรณในการเชื่อมอยางถูก
วิธีและปฏิบัติงานเชื่อมตัวถังรถยนต
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเชื่อมตัวถังรถยนต
2. เชื่อมตัวถังรถยนตดวยเครื่องเชื่อมแกสอะเซทิลิน MAX และ MIG
3. เชื่อมตัวถังรถยนตดวยเครื่องเชื่อมไฟฟาสปอท
4. เชื่อมตัวถังรถยนตดวยเครื่องเชื่อมพลาสติก
5. เชื่อมตัวถังรถยนตดวยเครื่องเชื่อมอะลูมิเนียมทองเหลือง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อมพลาสติกการเชื่อมแกสอะเซทิลีนการเชื่อมไฟฟาการเชื่อมMAX
การเชื่อมมิก(MIG) การเชื่อมจุดการเชื่อมอะลูมิเนียมการเชื่อมทองเหลือง
2101-2506

งานซอมตัวถังรถยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการซอมตัวถังรถยนต
2. มีความสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณซอมตัวถังรถยนต
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
4. ตรวจสอบความถูกตองของขนาดตัวถัง
สมรรถนะรายวิชา\
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการซอมตัวถังรถยนต
2. ใชเครื่องมือและอุปกรณดึงตัวถังรถยนตทั้งแบบเฟรมในตัวและอิสระ
3. วิเคราะหความเสียหายตัวถังรถยนตในงานซอมตัวถังรถยนต
4. ตรวจสอบความถูกตองของขนาดตัวถังรถยนตหลังจากการซอมตัวถังรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคูมือซอมตัวถังการใชเครื่องมือและอุปกรณซอมตัวถังการดึงตัวถังทั้งแบบ
เฟรมในตัวและเฟรมอิสระวิเคราะหความเสียหายของตัวถังตรวจสอบความถูกตองของขนาดตัวถัง
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2101-2507

งานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจงานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต
2. มีความสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณในการตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนตและสามารถตรวจสอบ
คุณภาพงานได
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต
2. ใชเครื่องมือและอุปกรณในการตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนตและตรวจสอบคุณภาพงาน
3. วัดขนาดตัดเปลี่ยนและเชื่อมตัวถังในงานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต
4. ทําความสะอาด ทําการปองกันสนิม ปองกันการรั่วซึม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนตการวัดขนาดตัวถังการเชื่อมการปองกันการ
รั่วซึม(Sealer) การทําความสะอาดการปองกันสนิมการตรวจสอบคุณภาพงาน
2101-2508

งานสีโซลิด

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการใชเครื่องมือหลักการการพนสีโซลิด
2. พนสีซอมสีโซลิดและเลือกใชวัสดุ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานสีโซลิด
2. ขัดลอกสีโปวสีเตรียมผิวงานติดกระดาษกาว
3. พนสีพื้นรถยนตดวยสีโซลิดในงานสีโซลิด
4. พนสีทับหนารถยนตดวยสีโซลิดและขัดเงา
5. วิเคราะหและแกไขปญหางานสีโซลิด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมืองานสีโซลิด(Solid Color) การขัดลอกสีการโปวสีการเตรียมผิว
งานการติดกระดาษการพนสีพื้นรถยนตการพนสีทับหนาโซลิด(Solid) การแกไขปญหาสีโซลิด(Solid)
การขัดเงาสีทับหนา
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2101-2509

งานสีเมทัลลิก

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการใชเครื่องมือหลักการการพนสีเมทัลลิก
2. พนสีซอมสีเมทัลลิกและเลือกใชวัสดุ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานสีเมทัลลิก
2. ขัดลอกสีโปวสีเตรียมผิวงานติดกระดาษกาวงานสีเมทัลลิก(Metallic Color)
3. พนสีพื้น พนสีทับหนา ขัดเงาและแกไขปญหาสีเมทัลลิกของรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมืองานสีเมทัลลิก(Metallic Color) การขัดลอกสีการโปวสีการเตรียม
ผิวงานการติดกระดาษการพนสีพื้นรถยนตการพนสีทับหนาสีเมทัลลิก(Metallic) การแกไขปญหาสีเมทัลลิก
(Metallic) การขัดเงาสีทับหนา
2101-2510

งานสีพิเศษ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการใชเครื่องมือหลักการการพนสีพิเศษ
2. พนสีซอมสีพิเศษและเลือกใชวัสดุ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานสีพิเศษ
2. ขัดลอกสีโปวสีเตรียมผิวงานติดกระดาษกาว
3. พนสีพื้น พนสีทับหนาดวยสีพิเศษ ขัดเงารถยนตและแกไขปญหาในงานสีพิเศษ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมืองานสีพิเศษการขัดลอกสีการโปวสีการเตรียมผิวงานการติด
กระดาษการพนสีพื้นรถยนตการพนสีทับหนาสีพิเศษการแกไขปญหาสีพิเศษการขัดเงาสีทับหนา
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2101-2511

งานพลาสติกและไฟเบอรกลาสรถยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจชนิดของพลาสติกที่ใชในรถยนตการซอมชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาสการซอมสี
ชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาส
2. มีความสามารถในการใชเครื่องมืออุปกรณในการซอมชิ้นสวนและซอมสีชิ้นสวนและเลือกใชวัสดุได
อยางถูกตองเหมาะสม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานพลาสติกและไฟเบอรกลาสชนิดของพลาสติกที่ใชในรถยนต
การซอมชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาสการซอมสีชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาส
2. ซอมชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาสซอมสีชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาส
3. แกปญหางานสีพลาสติกและไฟเบอรกลาสของรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและวัสดุการซอมชิน้ สวนพลาสติกและไฟเบอรกลาสขั้นตอนการ
ซอมสีชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาสการเตรียมผิวงานการพนสีรองพืน้ การพนสีทับหนาการแกไข
ปญหาและการขัดเงาสีทับหนา
2101-2512

งานบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจในการตรวจสภาพและการบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
2. มีความสามารถในการบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนตรวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
4. นําวิทยาการใหมๆและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
2. บํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนตรวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ
3. พนกันสนิม กําจัดสนิม และปองกันสนิมตัวถังรถยนต
4. ลางสีขัดสีเคลือบสีตัวถังรถยนตและทําความสะอาดภายในรถยนต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกี่ยวกับการตรวจสภาพตัวถังและสีรถยนตการปองกันและการกําจัดสนิมการพนสีกัน
สนิมการลางสีรถยนตการขัดสีการเคลือบสีการทําความสะอาดภายในรถยนตการนําวิทยากรใหมๆและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
2101-2513

ธุรกิจตัวถังและสีรถยนต

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริหารและการจัดการบริการตัวถังและสีรถยนตหนาที่รับผิดชอบของบุคลากร
กฎหมายแรงงานการประกันภัยรถยนตการคํานวณภาษีการวางแผนเพื่อจัดตัง้ ศูนยบริการตัวถังและสี
รถยนตการบริหารงานอะไหลและวัสดุการประมาณราคากลยุทธการตลาด
2. มีความสามารถดําเนินงานศูนยบริการตัวถังและสีรถยนตบริหารบุคลากรในศูนยฯการคํานวณภาษีการ
บริหารงานอะไหลและวัสดุและการประมาณราคาคาบริการได
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดีในการดําเนินธุรกิจตัวถังและสี
รถยนต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการธุรกิจตัวถังและสีรถยนต
2. เตรียมบุคลากรในศูนยบริการตัวถังและสีรถยนต
3. วางแผนงานบริการการบริหารงานอะไหลและวัสดุเกี่ยวกับสีรถยนต
4. ประมาณราคาคาบริการและวางแผนกลยุทธการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการดําเนินธุรกิจตัวถังและสีรถยนตหนาที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะที่ดีของ
บุคลากรในศูนยบริการตัวถังและสีรถยนตไดแกผูจัดการพนักงานรับรถพนักงานขับรถหัวหนาชางซอมตัวถังและสี
รถยนตชางตัวถังชางสีพนักงานอะไหลกฎหมายแรงงานการประกันภัยรถยนตการคํานวณภาษีการวางแผนงาน
บริการการบริหารงานอะไหลและวัสดุการประมาณราคากลยุทธการตลาด
2101-2514

งานบริการตัวถังและสีรถยนต 1

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
2. มีความสามารถในการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานบริการตัวถังและสีรถยนต1
2. บริหารและจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนต1
3. ประมาณราคาคาซอมบริการตัวถังและสีรถยนต1
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
2101-2515

งานบริการตัวถังและสีรถยนต 2

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
2. มีความสามารถในการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานบริการตัวถังและสีรถยนต2
2. บริหารและจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนต2
3. ประมาณราคาคาซอมบริการตัวถังและสีรถยนต2
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
2101-2516

งานบริการตัวถังและสีรถยนต 3

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
2. มีความสามารถในการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานบริการตัวถังและสีรถยนต 3
2. บริหารและจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนต 3
3. ประมาณราคาคาซอมบริการตัวถังและสีรถยนต 3
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
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สาขาวิชาชางกลโรงงาน
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2102-2001
เขียนแบบเครื่องมือกล 1
2102-2002
เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2102-2003
ทฤษฎีเครื่องมือกล
2102-2004
วัดละเอียด
2102-2005
คณิตศาตรเครื่องมือกล
2102-2006
กลศาสตรเครื่องมือกล
2102-2007
กรรมวิธีการผลิต
2102-2008
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 1
2102-2009
โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
2102-2010
อุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด
2102-2011
อบชุบโลหะ

1-3-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-6-4
1-3-2
1-3-2
1-3–2

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานเครื่องมือกล
2102-2101
เขียนแบบเครื่องมือกล 2
2102-2102
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2
2102-2103
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 3
2102-2104
ซอมบํารุงเครื่องมือกล
2102-2105
ลับคมเครื่องมือตัด
2102-2106
ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล
2102-2107
หลอโลหะ
2102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
2102-2109
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2102-2110
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล
2102-2201
แมพิมพโลหะเบื้องตน
2102-2301
แมพิมพพลาสติกเบื้องตน

1-3-2
2-6-4
2-6-4
0-6-2
1-3-2
0-6-2
2-3-3
1-3-2
0-6-2
2-0–2
2-0-2
2-0-2
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สาขางานแมพมิ พโลหะ
2102-2201
แมพิมพโลหะเบื้องตน
2102-2202
เขียนแบบแมพิมพโลหะ
2102-2203
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ
2102-2204
ผลิตแมพิมพตดั
2102-2205
ผลิตแมพิมพขึ้นรูป
2102-2206
ผลิตแมพิมพแบบตอเนื่อง
2102-2207
ปมโลหะเบื้องตน
2102-2208
ซอมบํารุงแมพิมพโลหะ
2102-2107
หลอโลหะ
2102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
2102-2109
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2102-2110
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล

2-0-2
1-3-2
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-6-4
1-3-2
1-3–2
2-3-3
1-3-2
0-6-2
2-0–2

สาขางานแมพมิ พพลาสติก
2102-2301
แมพิมพพลาสติกเบื้องตน
2102-2302
ฉีดพลาสติกเบือ้ งตน
2102-2303
เขียนแบบแมพิมพพลาสติก
2102-2304
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
2102-2305
ผลิตแมพิมพฉีด
2102-2306
ผลิตแมพิมพเปา
2102-2307
ผลิตแมพิมพอัด
2102-2107
หลอโลหะ
2102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
2102-2109
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2102-2110
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล

2-0-2
1-3-2
1-3-2
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-3-3
1-3-2
0-6-2
2-0–2

สาขางานผลิตชิ้นสวนยานยนต
2102-2401
เขียนแบบชิน้ สวนยานยนต
2102-2402
กรรมวิธีการผลิตชิ้นสวนยานยนต
2102-2403
ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1
2102-2404
ผลิตชิ้นสวนยานยนต 2
2102-2405
สียานยนต

1-3-2
2-0-2
2-6-4
2-6-4
2-0-2
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2102-2406
2102-2201
2102-2301
2102-2107
2102-2108
2102-2109
2102-2110

ปรับ ประกอบชิ้นสวนยานยนต
แมพิมพโลหะเบื้องตน
แมพิมพพลาสติกเบื้องตน
หลอโลหะ
ชุบเคลือบผิวโลหะ
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2102-2001

เขียนแบบเครื่องมือกล 1

1-3-2

วิชาบังคับกอน : 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องมือกล และการแสดงภาพตัด ภาพชวย
พิกัดความเผื่อ พิกัดงานสวม สัญลักษณผิวงาน
2. มีทักษะในการเขียนภาพประกอบ และแบบสั่งงานชิ้นสวนเครื่องมือกล
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความประณีต รอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบและเขียนแบบ
2. อานแบบ เขียนแบบภาพประกอบและแบบสั่งงานชิ้นสวนเครื่องมือกลตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานและเขียนแบบภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพประกอบ เขียนภาพฉายมุม
ที่ 1 และมุมที่ 3 เขียนภาพตัดเต็ม (Full Section) ภาพตัดครึ่ง (Half Section) ภาพตัดเลื่อนแนว (Offset Section)
ภาพตัดแตก (Broken Section) ภาพตัดหมุน (Revolve Section) ภาพตัดยอสวนความยาว ภาพขยายเฉพาะสวน
(Detail) ภาพชวย (Auxiliary View) ภาพไอโซเมตริก (Isometric View) ภาพออบบลิก (Oblique View) กําหนด
ขนาด (Dimension) พิกัดความเผื่อ พิกัดงานสวม ภาพชิ้นสวนมาตรฐาน สัญลักษณคุณภาพผิวงาน
2102-2002

เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

1-2-2

วิชาบังคับกอน : 2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบเครื่องมือกล
2. มีทักษะในการเขียนภาพแยกชิ้นสวน และภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล การกําหนดขนาด
สัญลักษณ และจัดทําตารางรายการวัสดุโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เขียนแบบภาพแยกชิ้นสวน และภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตาม
หลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยเขียนแบบ ภาพสองมิติ ภาพประกอบ เขียนภาพ
ตัดเต็ม (Full Section) ภาพตัดครึ่ง (Half Section) ภาพตัดเลื่อนแนว (Offset Section) ภาพตัดแตก (Broken
Section) ภาพตัดหมุน (Revolve Section) ภาพตัดยอสวนความยาว ภาพชวย (Auxiliary View) ภาพขยายเฉพาะ
สวน (Detail) กําหนดขนาด (Dimension) พิกัดความเผื่อ และพิกัดงานสวม ชิ้นสวนมาตรฐาน สัญลักษณคุณภาพ
ผิวงาน เขียนตารางรายการแบบ (List of Part) สัญลักษณ GD&T เบื้องตน
2102-2003

ทฤษฎีเครื่องมือกล

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูจักชนิด ประเภท และสวนประกอบของเครื่องมือกล
2. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือกล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี รับผิดชอบ ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน กระบวนการและการบํารุงรักษาของเครื่องมือกลขนาดเล็ก และ
เครื่องมือกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสวนประกอบและหลักการทํางาน เครื่องมือขนาดเล็ก (Hand Tools) เครื่องเลื่อย เครื่องเจาะ
เครื่องกลึง เครือ่ งกัด เครื่องไส เครื่องเจียรไน การบํารุงรักษาเครื่องมือกล
2102-2004

วัดละเอียด

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
2. มีทักษะการปฏิบัติงานดานเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
3. มีทักษะการบํารุงรักษาเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การบํารุงรักษา เครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
2. วัด ตรวจสอบชิ้นงานดวยเครื่องมือวัด เครือ่ งตรวจสอบตามหลักการ และกระบวนการ
3. บํารุงรักษาเครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของเครื่องมือวัด ระบบหนวยวัด มาตรฐานหนวยวัด การ
แปลงหนวยวัด การใชเครื่องมือวัด เครือ่ งมือตรวจสอบชนิดตาง ๆ บรรทัดเหล็ก ตลับเมตร ใบวัดมุม ฉากตาย
ฉากผสม เกจสอบรัศมี เกจวัดเกลียว Plug gage Ring gage Taper Plug gage Taper Ring gage Outside caliper
Inside caliper Snap gage Telescoping gage Filler gage Pin gage Block gage เวอรเนียร คาลิปเปอร เวอรเนียร
ไฮเกจ ไมโครมิเตอร นาฬิกาวัด จัดเก็บ บํารุงรักษาเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
2102-2005

คณิตศาสตรเครื่องมือกล

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในหลักวิชาคณิตศาสตรเครื่องมือกล
2. ประยุกตใชกับงานเครื่องมือกลและคํานวณในงานเครื่องมือกล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี รับผิดชอบ ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและการคํานวณในงานเครื่องมือกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการคํานวณหาเสนรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้ําหนักของวัสดุ ฟงชั่นตรีโกณมิติ คาพิกัด
ความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ อัตราทด ระบบสงกําลังดวยสายพานและเฟอง อัตราเรียว
ระบบเกลียว คํานวณหาเวลาในการกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน
2102-2006

กลศาสตรเครื่องมือกล

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักกลศาสตร การไดเปรียบเชิงกลทางกายภาพ แรง โมเมนต ความเร็ว ความเรง จุดศูนยถวง
ความเสียดทาน
2. คํานวณและประยุกตใชหลักกลศาสตรเบื้องตน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี รับผิดชอบ ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การคํานวณและประยุกตใชหลักกลศาสตรเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักกลศาสตร การไดเปรียบเชิงกลทางกายภาพ ของ คานดีด คานงัด พื้นเอียง ลิ่ม ลอ เพลา
รอก แรง การรวมและแยกแรง โมเมนต ความเร็ว ความเรง จุดศูนยถวง ความเสียดทาน คํานวณและประยุกตใช
หลักกลศาสตรเบื้องตนเกี่ยวกับออกแบบชิ้นสวนในงานเครื่องมือกล
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2102-2007

กรรมวิธีการผลิต

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ การผลิตชิ้นสวนในงานอุตสาหกรรม
2. เลือกกรรมวิธีการผลิตใหเหมาะสมกับการผลิตชิ้นสวนและผลิตภัณฑในงานอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ เลือกกรรมวิธีการผลิตชิ้นสวนและผลิตภัณฑในงาน
อุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกรรมวิธีการขึ้นรูปชิ้นสวนที่เปนโลหะและอโลหะดวยเครื่องมือกล การขึ้นรูป
รอน การขึ้นรูปเย็น การขึ้นรูปดวยกรรมวิธีทางไฟฟาและทาง เคมี
2102-2008

ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 1

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงาน ความปลอดภัย และการบํารุงรักษา เครื่องเจาะ เครื่องกลึง
เครื่องกัด เครื่องไส
2. ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครือ่ งมือกล
2. เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกล อุปกรณประกอบ กลึงตกรอง เจาะและควานรูเรียบดวย รีมเมอร
กลึงเกลียวสามเหลี่ยม กลึงเรียว กลึงเยื้องศูนย กัดผิวราบ กัดบาฉาก กัดรอง ไสราบ ไสบาฉาก ใชเครื่องมือวัด
ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
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2102-2009

โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจระบบการทํางานของโปรแกรมเอ็นซี และโปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น
2. มีทักษะเขียนโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชโปรแกรมซีเอ็นซี และการซิมมูเลชั่น
2. เขียนและแสดงซิมมูเลชั่น โปรแกรมเอ็นซี ตามหลักการ และกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด หลักการทํางาน และสวนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี ระบบ
แนวแกน ศูนยงาน ศูนยเครื่อง โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน ปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น งานกลึง
งานกัด ตรวจสอบและแกไขโปรแกรม ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2010

อุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการทํางานอุปกรณนําคมตัด (Jig) และอุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Fixture)
2. ผลิตอุปกรณนําคมตัด (Jig) และอุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Fixture)
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตอุปกรณนําคมตัดตามหลักการ และกระบวนการ
2. ผลิตอุปกรณจบั ยึดตามหลักการ และกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด (Jig and Fixture) หลักการทํางานตาม
ลักษณะงาน โครงสรางอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด เลือกใชวัสดุและชิ้นสวนมาตรฐาน ผลิตชิ้นสวน
อุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึดตามแบบ ประกอบและตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลัก
ความปลอดภัย
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2102-2011

อบชุบโลหะ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอบชุบ และสมบัติทางกลของเหล็ก ชนิดของเตาชุบ สารจุมชุบ
2. มีทักษะการอบชุบเหล็ก และทดสอบความแข็ง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงานตาม
หลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการอบชุบ และทดสอบความแข็งของเหล็ก
2. อบชุบ ทดสอบความแข็งของเหล็กตามหลักการ และกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางโลหะ ตรวจสอบโครงสราง แผนภาพสมดุลเหล็กคารบอน เลือกใช
วัสดุผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล ตรวจสอบสมบัติของวัสดุกอนและหลังปรับปรุง ปรับปรุงสมบัติชิ้นสวนดวย
กรรมวิธีชุบแข็ง (Hardening) กรรมวิธีอบคืนตัว (Tempering) ทดสอบความแข็ง บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานเครื่องมือกล
2102-2101

เขียนแบบเครื่องมือกล 2

1-3-2

วิชาบังคับกอน 2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบ และแบบสั่งงาน
2. มีทักษะการเขียนแบบภาพประกอบ และภาพแยกชิ้น
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความประณีตรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการอานแบบและเขียนแบบ
2. อานแบบและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพถอดประกอบ และแบบสั่งงานตามหลักการ
เขียนแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบ เขียนแบบเครื่องมือกล อานแบบ สเก็ตซภาพชิ้นสวนเครื่องมือกล
เขียนแบบภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ (Assembly) ภาพถอดประกอบ (Explode) เขียนตารางรายการชิ้นสวน (List
of Part) สัญลักษณงานเชื่อม สัญลักษณ GD&T
2102-2102

ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2

2-6-4

วิชาบังคับกอน 2102-2008 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือกลผลิตชิ้นสวน
2. มีทักษะผลิตชิ้นสวนดวยเครือ่ งกลึง เครือ่ งกัด และเครื่องเจียระไน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณประกอบ ขึ้นรูปชิ้นสวนเครื่องมือกล และวัด ตรวจสอบ
2. บํารุงรักษาเครื่องมือกล อุปกรณประกอบเครื่องมือกล และเครื่องมือวัดตามคูมือการใชงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกล อุปกรณประกอบ กลึงควานรู กลึงเกลียวสี่เหลี่ยมนอกและใน
เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูนอกและใน พิมพลาย กัดขึ้นรูปชิ้นสวน ใชหัวแบงในการปฏิบัติงาน กัดเฟองตรง กัดรอง
เจียระไนราบ เจียระไนทรงกระบอก ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลัก
ความปลอดภัย
2102-2103

ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 3

2-6-4

วิชาบังคับกอน 2102-2102 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน และอุปกรณพิเศษ
2. มีทักษะผลิตชิ้นสวนดวยเครือ่ งกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน และอุปกรณพิเศษ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. กลึงขึ้นรูปชิ้นสวนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
2. กัดขึ้นรูปชิ้นสวนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
3. เจียระไนขึ้นรูปชิ้นสวนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล อุปกรณประกอบ ขึ้นรูปชิ้นสวนดวยการกลึงเกลียวหลายปาก
กลึงโคง กลึงดวยชุดอุปกรณพเิ ศษ กัดขึ้นรูป กัดเฟองเฉียง เฟองดอกจอก กัดรองหางเหยีย่ ว กัดรองตัวที กัดดวย
ชุดอุปกรณพิเศษ เจียระไนรู เจียระไนเรียวใชเครื่องมือวัดตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตาม
หลักความปลอดภัย
2102-2104

ซอมบํารุงเครื่องมือกล

0-6-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการซอมบํารุงรักษา การถอดประกอบเครื่องมือกล
2. มีทักษะการซอมบํารุงเครื่องมือกล การถอดประกอบเครื่องมือกล
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ซอมบํารุงเครื่องมือกลตามหลักการ และกระบวนการ
2. ผลิตชิ้นสวนทดแทนตามหลักการ และกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการซอมบํารุงเครื่องมือกล การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) การ
บํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดของ (Breakdown Maintenance) ในงานเครื่องมือกล ศึกษาคูมือ ถอดประกอบชิ้นสวน
ปรับตั้ง ติดตั้ง หลอลื่น จัดเตรียมอะไหล จัดทําชิ้นสวนทดแทนอยางงาย บํารุงรักษาระบบนิวแมติกสและไฮดรอ
ลิกสเบื้องตน ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน บันทึกประวัติการบํารุงรักษา ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2105

ลับคมเครื่องมือตัด

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือตัด มุมของคมตัด การลับคมตัดเดี่ยว การลับคมตัดหลายคมตัด
2. มีทักษะการลับคมตัดเดี่ยว การลับคมตัดหลายคมตัด
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการลับคมเครื่องมือตัด
2. ลับคมเครื่องมือตัดตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด และวัสดุเครื่องมือตัด เครื่องมือตัดคมตัดเดี่ยว หลายคมตัด มุมคมตัด การ
ลับคมตัดดอกสวาน ดอกกัด มีดกัด มีดกลึง วัดและตรวจสอบเครื่องมือตัด การบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติ
ตามกฎความปลอดภัย
2102-2106

ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล

0-6-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ มาตรฐาน วิธีการในงานขูดปรับ การใชเครื่องมือและการตรวจสอบ
2. ปฏิบัติงานปรับผิวงานดวยวิธีการขูดปรับ งานประกอบ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ปรับ ชิ้นสวนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบและทดสอบตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นสวนเครื่องมือกล แบบงาน ใชเครื่องมือกลและอุปกรณ ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือ
กล ปรับผิวแนวราบ ผิวโคง ดวยตะไบ เหล็กขูด หินเจียระไน หินขัด กระดาษทราย ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล
ตามแบบ ตรวจสอบและทดสอบ บํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบตามหลักความ
ปลอดภัย
2102-2107

หลอโลหะ

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและวิธีหลอโลหะ
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการทําแบบหลอ การเทน้ําโลหะและการตกแตงชิ้นงานหลอ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การหลอโลหะและการตกแตงชิ้นงาน
2. หลอชิ้นงานตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กรรมวิธีการหลอโลหะเบื้องตน การแกไขขอบกพรอง ประเภทของงาน
หลอ ชนิดของเตาหลอม ชนิดของกระสวน สมบัติ และสวนผสมของทรายหลอ สารเคมีที่ใชในงานหลอ เครื่องมือ
อุปกรณในการทําแบบหลอ การบํารุงรักษาเครื่องมือ และความปลอดภัยในการหลอโลหะ ปฏิบัติงานทํากระสวน
อยางงาย ทําไสแบบ การใชเครื่องมืออุปกรณทําแบบหลอ การหลอม การเทน้าํ โลหะ การตกแตงชิ้นงานหลอ
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2108

ชุบเคลือบผิวโลหะ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ วิธีการเคลือบผิวโลหะทางเคมี-ไฟฟา และพลาสติก
2. ปฏิบัติชุบเคลือบผิวโลหะทางเคมี-ไฟฟา และพลาสติก แกไขขอบกพรองที่เกิดจากการชุบเคลือบผิว
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะ
2. ชุบเคลือบผิวโลหะตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีทางเคมี-ไฟฟา และ
พลาสติก การเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน การแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการชุบเคลือบผิว ปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวโลหะ
ดวยวิธีทางเคมี-ไฟฟา และพลาสติก
2102-2109

ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี

0-6-2

วิชาบังคับกอน : 2102-2009 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ โครงสรางและสวนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2. เขียนโปรแกรมเอ็นซี และปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลซีเอ็นซี
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนโปรแกรมเอ็นซี ตามหลักการและกระบวนการ
2. ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซีตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกลซีเอ็นซี หลักการ ชนิดของเครื่องมือกลซีเอ็นซี กําหนดขั้นตอนการทํางาน
เตรียมวัสดุ เครือ่ งมือ อุปกรณ เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซี เขียนโปรแกรม เอ็นซี และปอนโปรแกรมงาน
กลึง งานกัดขั้นพื้นฐาน ทดสอบแกไขโปรแกรม ปฏิบัติงานขึ้นรูปชิ้นสวนดวยเครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซี
ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2110

ระบบสงกําลังเครื่องมือกล

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของระบบสงกําลังเครื่องมือกล
2. คํานวณการสงกําลังเครื่องมือกล
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การคํานวณการสงกําลังเครือ่ งมือกล
2. ประยุกตการสงกําลังในงานเครื่องมือกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบสงกําลัง วิธีการสงกําลังของเครื่องมือกลแบบตางๆ เครื่องเจาะ
เครื่องกลึง เครือ่ งไส เครื่องเจียระไน เครื่องกัด คํานวณการสงกําลัง
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สาขางานแมพิมพโลหะ
2102-2201

แมพิมพโลหะเบื้องตน

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของแมพิมพโลหะ
2. อธิบายหลักการทํางานของแมพิมพโลหะ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี รับผิดชอบ ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทํางานของแมพิมพโลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแมพิมพโลหะ ชนิดของแมพิมพโลหะ ชิ้นสวนมาตรฐานของแมพิมพโลหะ ชนิดและ
รูปรางของวัสดุชิ้นงาน หลักการขึ้นรูปโลหะ ชนิดและหลักการทํางานของเครื่องปม (Press Machine) และอุปกรณ
ชวยในงานแมพิมพโลหะ
2102-2202

เขียนแบบแมพิมพโลหะ

1-3-2

วิชาบังคับกอน : 2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบและเขียนแบบแมพิมพโลหะ
2. เขาใจหลักการการเขียนภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ และชิ้นสวนมาตรฐาน
3. มีทักษะการเขียนภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ และชิ้นสวนมาตรฐาน
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบและเขียนแบบแมพิมพโลหะ
2. อานแบบและเขียนแบบ ภาพแยกชิ้น และภาพประกอบตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแบบแมพิมพโลหะ ชิ้นสวนและชิ้นสวนมาตรฐานแมพิมพ อานแบบ สเก็ตซ
ภาพชิ้นสวนแมพิมพโลหะ เขียนแบบแมพิมพโลหะ ภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ (Assembly) ภาพถอดประกอบ
(Explode) ภาพชิ้นสวนมาตรฐาน (Standard Part) เขียนตารางรายการแบบ (List of Part) สัญลักษณ GD&T
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2102-2203

ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2008 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะตามมาตรฐาน การใชเครื่องมือ อุปกรณ และการวัด
ตรวจสอบ
2. มีทักษะการผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ วัดและตรวจสอบ ชิ้นสวนแมพิมพโลหะ ประกอบ ชุดดาย
(Die Set)
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นสวนแมพิมพโลหะ ใชเครื่องมือกล และอุปกรณประกอบ (Attachment)
เจาะ ควานรู กลึงเรียว กัดผิวราบ กัดบาฉาก กัดรอง ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ ประกอบดวย Lower Plate
Upper Plate Guide Post Shank Die Holder Punch Holder Stripper Plate Back Plate ประกอบชุดดาย
(Die Set) ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2204

ผลิตแมพิมพตัด

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2203 ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการผลิตชิ้นสวนแมพิมพตัด
2. มีทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณการผลิตแมพิมพตัด อบชุบ ประกอบชุดแมพิมพตัด ตรวจสอบ
ติดตั้ง และทดลองแมพิมพตัด
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพตัดตามหลักการและกระบวนการ
2. อบชุบชิ้นสวนแมพิมพตัดตามหลักการและกระบวนการ
3. ประกอบแมพิมพตัดตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแมพิมพตัดเจาะ ใชเครื่องมือกลและอุปกรณ เลือกวัสดุชิ้นงาน วัสดุแมพิมพ
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพตัด อบชุบพันซ และดาย (Punch and Die) ปรับ ประกอบชิ้นสวนแมพิมพตัด ติดตั้ง ทดลอง
แมพิมพ ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2205

ผลิตแมพิมพขึ้นรูป

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2203 ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของแมพิมพขึ้นรูป การผลิตชิ้นสวนและประกอบ
2. มีทักษะการเลือกใชวัสดุ เครื่องมือกลและอุปกรณ
3. มีทักษะการอบชุบ ประกอบแมพิมพ ตรวจสอบ ติดตั้ง และทดลอง
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพขึ้นรูปตามหลักการและกระบวนการ
2. อบชุบชิ้นสวนแมพิมพขึ้นรูปตามหลักการและกระบวนการ
3. ประกอบแมพิมพขึ้นรูปตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแมพิมพขึ้นรูป ใชเครื่องมือกลและอุปกรณประกอบ (Attachment) เลือกวัสดุ
แมพิมพ วัสดุชนิ้ งาน ผลิตชิ้นสวนแมพิมพขึ้นรูป (Forming Die) อบชุบพันซ และดาย (Punch and Die) วัดและ
ตรวจสอบ ประกอบแมพิมพขึ้นรูป ติดตั้ง ทดลองแมพิมพ บํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความ
ปลอดภัย
2102-2206

ผลิตแมพิมพแบบตอเนื่อง

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2204 ผลิตแมพิมพตัด
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของแมพิมพแบบตอเนื่อง (Progressive Die)
2. มีทักษะการเลือกใชวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ ผลิตแมพิมพแบบตอเนื่อง (Progressive Die)
3. มีทักษะการอบชุบ ประกอบแมพิมพแบบตอเนื่อง (Progressive Die) ตรวจสอบ ติดตั้ง และทดลอง
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตแมพิมพแบบตอเนื่อง
2. ผลิตแมพิมพแบบตอเนื่องตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแมพิมพแบบตอเนื่อง (Progressive Die) ใชเครื่องมือกลและอุปกรณประกอบ
(Attachment) เลือกวัสดุแมพิมพ วัสดุชิ้นงาน ผลิตชิ้นสวนแมพิมพแบบตอเนื่อง (Progressive Die) อบชุบพันซ และ
ดาย (Punch and Die) วัดตรวจสอบ ประกอบชิ้นสวนแมพิมพ ติดตั้ง ทดลองแมพิมพ บํารุงรักษาเครื่องมือกล
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2207

ปมโลหะเบื้องตน

1-3-2

วิชาบังคับกอน : 2102-2201 แมพิมพโลหะเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจชนิดและหลักการทํางานของเครื่องปมโลหะ(Press Machine)
2. มีทักษะการเลือกใชวัสดุชิ้นงาน เครื่องมือและอุปกรณที่ใชกับเครื่องปมโลหะ
3. มีทักษะการติดตั้งแมพิมพ ทดลองปมขึ้นรูปโลหะ และตรวจสอบชิ้นงาน
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปมโลหะ
2. เลือกวัสดุและเครื่องปมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องปมโลหะ (Press Machine) ชนิด สวนประกอบ หลักการทํางานของ
เครื่องปมโลหะ การเลือกใชเครื่องปมโลหะใหเหมาะสมกับชิ้นงานและแมพิมพ การติดตั้งแมพิมพกับเครื่องปม
โลหะ อุปกรณประกอบการปอนวัสดุชิ้นงาน ปฏิบัติการปมขึ้นรูปโลหะดวยเครื่องปมโลหะ ตรวจสอบความถูก
ตองของชิ้นงาน ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2208

ซอมบํารุงแมพิมพโลหะ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการบํารุงรักษาแมพิมพโลหะ
2. มีทักษะการบํารุงรักษาเชิงปองกัน เชิงปรับปรุงแกไขแมพิมพโลหะ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการซอมบํารุงแมพิมพโลหะ
2. ซอมบํารุงแมพิมพโลหะตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแมพิมพโลหะ บํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) บํารุงรักษาหลัง
เกิดเหตุขัดของ (Breakdown Maintenance) ในงานแมพิมพโลหะ ศึกษาภาพประกอบแมพิมพ ถอดประกอบ
ชิ้นสวน ปรับตั้ง ติดตั้ง หลอลื่น จัดเตรียมอะไหล บํารุงรักษาระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส บันทึกประวัติ
การบํารุงรักษา การเคลื่อนยาย จัดเก็บแมพิมพ เก็บตัวอยางชิ้นงาน ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

สาขาแมพิมพพลาสติก
2102-2301

แมพิมพพลาสติกเบื้องตน

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจชนิดและสมบัติของพลาสติก
2. เขาใจประเภท วัสดุ และชิ้นสวนแมพิมพ
3. เขาใจชนิดของเครื่องจักรที่ใชในการขึ้นรูปผลิตภัณฑพลาสติก
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี รับผิดชอบ ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแมพิมพพลาสติก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับชนิดพลาสติกและสมบัติทางกล ทางความรอน ขอมูลในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ ประเภทของ
แมพิมพ หลักการทํางานของแมพิมพฉีด (Injection Mold) แมพิมพเปา (Blow Mold) แมพิมพอัด (Compression
Mold) แมพิมพขึ้นรูปดวยสูญญากาศ (Vacuum Mold) แมพิมพอัดรีด (Extrusion Mold) ชิ้นสวนมาตรฐานสําหรับ
งานแมพิมพพลาสติก วัสดุแมพิมพ เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องเปาพลาสติก เครื่องอัดพลาสติกและอุปกรณชวยใน
งานแมพิมพพลาสติก
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2102-2302

ฉีดพลาสติกเบื้องตน

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูชนิดและประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก
2. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องฉีดพลาสติก
3. ปฏิบัติงานฉีดพลาสติก
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการฉีดพลาสติก
2. ฉีดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด ประเภท หลักการทํางานของเครื่องฉีดพลาสติก เตรียมพลาสติก แมพิมพ
เครื่องฉีด ติดตั้งแมพิมพ ปรับระยะการปด-เปด ปรับตั้งพารามิเตอร ทําการฉีดและตรวจสอบความสมบูรณของ
ผลิตภัณฑ ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2303

เขียนแบบแมพิมพพลาสติก

1-3-2

วิชาบังคับกอน : 2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติก
2. อานแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติก
3. ใชสัญลักษณ GD&T ในงานเขียนแบบแมพิมพพลาสติก
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบแมพิมพพลาสติก
2. อานแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติกตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแบบแมพิมพพลาสติก ชิ้นสวนและชิ้นสวนมาตรฐานแมพิมพ อานแบบ สเก็ตซ
ชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก เขียนแบบแมพิมพพลาสติก ภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ (Assembly) ภาพถอดประกอบ
(Explode) ภาพชิ้นสวนมาตรฐาน (Standard Part) เขียนตารางรายการแบบ (List of Part) สัญลักษณ GD&T
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2102-2304

ผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2008 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูจักชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
2. เขาใจหลักการทํางานชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
3. มีทักษะในการใชเครื่องมือกลผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบแมพิมพพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก ใชเครื่องมือกลผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
ประกอบเปนชุดแมพิมพ (Mold Based) ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลัก
ความปลอดภัย
2102-2305

ผลิตแมพิมพฉีด

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2304 ผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของแมพิมพฉีดพลาสติก
2. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพฉีดพลาสติก
3. มีทักษะการปรับ ประกอบแมพิมพพลาสติกและทดลองฉีด
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตชิ้นสวยแมพิมพฉีดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบแมพิมพฉีดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานผลิตชิ้นสวนแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสองแผน (Two Plate) ผลิตชิ้นสวน
แมพิมพตัวเมีย (Cavity) แมพิมพตัวผู (Core) ระบบหลอเย็น (Cooling) ทางวิ่งและทางเขา (Runner and Gate) ระบบ
ปลดชิ้นงาน (Ejector) ขัดผิว (Polishing) ปรับ ประกอบ ติดตั้งและทดลองฉีด ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
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2102-2306

ผลิตแมพิมพเปา

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2304 ผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของแมพิมพเปา
2. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพเปา
3. มีทักษะการปรับ ประกอบแมพิมพเปาและทดลองเปา
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพเปาพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบแมพิมพเปาพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานผลิตชิ้นสวนแมพิมพเปา ผลิตสวนคอ (Neck) สวนลําตัว (Body) สวนลาง
(Bottom) สวนรับหัวเปา (Buffer) ระบบหลอเย็น (Cooling) ขัดผิว (Polishing) ปรับ ประกอบ ติดตั้งและทดลองเปา
ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2307

ผลิตแมพิมพอัด

2-6-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของแมพิมพอัด
2. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพอัด
3. มีทักษะปรับ ประกอบแมพิมพอัดและทดลองอัด
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพอัดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบแมพิมพอัดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานผลิตแมพิมพอัด ผลิตชิ้นสวนแมพิมพตัวเมีย (Cavity) แมพิมพตัวผู (Core)
ระบบหลอเย็น (Cooling) ระบบปลดชิ้นงาน (Ejector) ขัดผิว (Polishing) ปรับ ประกอบ ติดตั้งและทดลองอัด ใช
เครื่องมือวัด ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
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สาขาผลิตชิ้นสวนยานยนต
2102-2401

เขียนแบบชิ้นสวนยานยนต

1-3-2

วิชาบังคับกอน : 2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบชิ้นสวนยานยนต
2. มีทักษะในการเขียนภาพแยกชิ้น ภาพประกอบชิ้นสวนยานยนต
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการอานแบบและเขียนแบบ
2. อานแบบและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น และแบบสั่งงานตามหลักการเขียนแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนยานยนต สเก็ตซภาพ เขียนแบบภาพประกอบ
ภาพแยกชิ้น ภาพตัดชิ้นสวนยานยนต การกําหนดคุณภาพผิว พิกัดความเผื่อ สัญลักษณงานเชื่อม สัญลักษณ GD&T
การเขียนภาพชวย และเขียนตารางรายการชิ้นสวน (List of Part) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
2102-2402
กรรมวิธีการผลิตชิ้นสวนยานยนต
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของกระบวนการผลิตยานยนต
2. เลือกกระบวนการผลิตชิ้นสวนยานยนตใหเหมาะสมกับงาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการของกรรมวิธกี ารผลิตชิ้นสวนยานยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการผลิตยานยนต กระบวนการผลิตชิ้นสวนยานยนตดว ยการขึ้นรูป
รอน การขึ้นรูปเย็น กรรมวิธีทางไฟฟา การปรับปรุงสมบัติของวัสดุ การเลือกกรรมวิธีการผลิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
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2102-2403

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1

2-6-4

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือกลผลิตชิ้นสวนยานยนต
2. ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องกลึง เครื่องกัด และเครือ่ งเจียระไน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. กลึงชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
2. กัดชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
3. เจียระไนชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกล อุปกรณประกอบ (Attachment) กลึงควานรู กลึงเกลียวสี่เหลีย่ ม
นอกและใน กลึงเกลียวสี่เหลีย่ มคางหมูนอกและใน พิมพลาย กัดขึ้นรูปชิ้นสวน ใชหัวแบงชวยในการปฏิบัติงาน
กัดเฟองตรง กัดรอง เจียระไนราบ เจียระไนทรงกระบอก ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบ และบํารุงรักษาเครื่องมือกล
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2404

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 2

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2403 ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจการผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน อุปกรณพิเศษ
2. ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน อุปกรณพิเศษ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. กลึงชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
2. กัดชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
3. เจียระไนชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล อุปกรณประกอบ (Attachment) ขึ้นรูปชิ้นสวนดวยการกลึง
เกลียวหลายปาก กลึงโคง กลึงดวยชุดอุปกรณพิเศษ กัดขึ้นรูป กัดเฟองเฉียง เฟองดอกจอก กัดรองหางเหยี่ยว กัด
รองตัวที กัดดวยชุดอุปกรณพเิ ศษ เจียระไนรู เจียระไนเรียว ใชเครื่องมือวัดตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
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2102-2405

สียานยนต

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการจําแนกงานสีอุตสาหกรรม และการใชสีอุตสาหกรรมชนิดตางๆ
2. เขาใจในการเลือกใชอุปกรณ เตรียมผิวงานสําหรับงานสีประเภทตางๆ
3. เขาใจกรรมวิธกี ารทําสียานยนต
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ใชชุดอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลตามกฎความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานสีในอุตสาหกรรม และการเลือกใชสีอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับงานพนสี ชนิด สมบัติ การใชสีประเภทตางๆ ในงานอุตสาหกรรมยานยนต หลักการเตรียม
ผิวงาน อุปกรณงานสี หลักการพนสี วิธีการเตรียมงานและแกไขขอบกพรองในงานสี การบํารุงรักษาเครื่องมือ
2102-2406

ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล

0-6-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ มาตรฐาน วิธีการในงานขูดปรับ การใชเครื่องมือและการตรวจสอบ
2. ปฏิบัติงานปรับผิวงานดวยวิธีการขูดปรับ งานประกอบ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ปรับ ชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นสวนเครื่องมือกล แบบงาน ใชเครื่องมือกลและอุปกรณ ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือ
กล ปรับผิวแนวราบ ผิวโคง ดวยตะไบ เหล็กขูด หินเจียระไน หินขัด กระดาษทราย ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล
ตามแบบ ตรวจสอบและทดสอบ บํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบตามหลักความ
ปลอดภัย
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หนาวาง
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2103-1001
งานเชื่อมโลหะเบื้องตน

0-6-2

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2103-2001
งานเชื่อมไฟฟา 1
2103-2002
งานเชื่อมไฟฟา 2
2103-2003
งานทดสอบแบบทําลายสภาพ
2103-2004
งานทดสอบแบบไมทําลายสภาพ
2103-2005
งานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 1
2103-2006
งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 1
2103-2007
เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ
2103-2008
กระบวนการเชื่อม
2103-2009
คณิตศาสตรชางเชื่อม
2103-2010
กลศาสตรเครื่องกล
2103-2011
งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1
2103-2012
เขียนแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

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

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานผลิตภัณฑ
2103-2101
กรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ
2103-2102
งานออกแบบผลิตภัณฑ
2103-2103
งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 2
2103-2104
งานปมขึ้นรูปโลหะ
2103-2105
งานทอภายในอาคาร
2103-2106
โลหะวิทยาเบือ้ งตน
2103-2107
งานพลาสติก
2103-2108
งานชุบเคลือบผิวโลหะ
2103-2109
งานระบบทอสงความเย็น
2103-2110
งานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม
2103-2111
วัสดุชางเชื่อม
2103-2112
งานสี

2-0-2
0-6-2
0-6-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
1-3-2
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2103-2113
2103-2114

งานเชื่อมไฟฟา 3
งานเชื่อมซอมบํารุง

0-6-2
1-3-2

สาขางานโครงสราง
2103-2201
งานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 2
2103-2202
งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 2
2103-2203
เขียนแบบโครงสราง
2103-2204
งานโครงสราง
2103-2205
การออกแบบรอยตองานเชื่อม
2103-2206
ความแข็งแรงของวัสดุ
2103-2207
มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องตน
2103-2208
งานทอ
2103-2209
งานเชื่อมแกส
2103-2106
โลหะวิทยาเบือ้ งตน
2103-2111
วัสดุชางเชื่อม
2103-2112
งานสี
2103-2113
งานเชื่อมไฟฟา 3
2103-2114
งานเชื่อมซอมบํารุง

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

สาขางานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร
2103-2301
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก
2103-2302
ประกอบโครงสรางสวนบนรถโดยสาร
2103-2303
ประกอบแผนตัวถังและหลังคา
2103-2304
ประกอบโครงสรางสวนลาง
2103-2305
สรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสาร
2103-2306
ตกแตงผิวสําเร็จรถโดยสาร
2103-2307
บริการเครื่องลางรถโดยสาร
2103-2308
ติดตั้งอุปกรณประกอบตกแตงภายในรถโดยสาร
2103-2309
สรางชิ้นสวนไฟเบอรกลาสรถโดยสาร
2103-2310
เดินสายไฟฟารถโดยสาร

2-0-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-3-2
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2103-1001

งานเชื่อมโลหะเบื้องตน

0 - 6 -2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซงานเริ่มตนอารก งานเชื่อมเดินแนว งานตอแนวเชื่อม
งานเชื่อมพอก งานเชื่อมรอยตอชน รอยตอเกย รอยตอตัวที ในตําแหนงทาราบ
2. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมแกส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสรางบอหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนวแบบ
Forehand รอยตอมุม รอยตอชนในตําแหนงทาราบ
3. สามารถปฏิบัติงานตัดแกสดวยมือ และเครื่องตัดอัตโนมัติ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กกลา งานเริ่มตนอารก งานเชื่อมเดินแนว งานตอแนวเชื่อมงาน
เชื่อมพอก งานเชื่อมรอยตอชน รอยตอเกย รอยตอตัวที ในตําแหนงทาราบ ตามหลักการและ
กระบวนการ
2. เชื่อมแกสแผนเหล็กกลา งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสรางบอหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนวแบบ
Forehandรอยตอมุม รอยตอชนตําแหนงทาราบตามหลักการและกระบวนการ
3. ตัดแกสแผนเหล็กกลา ดวยมือ และเครื่องตัดอัตโนมัติตามแบบกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซเหล็กกลาคารบอนงานเริ่มตนอารก งานตอแนวเชื่อมงาน
เชื่อมพอก งานเชื่อมรอยตอชน รอยตอเกย รอยตอตัวที ในตําแหนงทาราบ และงานเชื่อมเดินแนวทุกตําแหนงทา
เชื่อม งานเชื่อมแกส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสรางบอหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนว รอยตอมุม รอยตอชนแบบ
Forehand ทุกตําแหนงทาเชื่อมงานตัดดวยแกสโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2103-1001

งานเชื่อมโลหะเบื้องตน

0 - 6 -2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซงานเริ่มตนอารก งานเชื่อมเดินแนว งานตอแนวเชื่อม
งานเชื่อมพอก งานเชื่อมรอยตอชน รอยตอเกย รอยตอตัวที ในตําแหนงทาราบ
2. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมแกส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสรางบอหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนวแบบ
Forehand รอยตอมุม รอยตอชนในตําแหนงทาราบ
3. สามารถปฏิบัติงานตัดแกสดวยมือ และเครื่องตัดอัตโนมัติ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล
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สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กกลา งานเริ่มตนอารก งานเชื่อมเดินแนว งานตอแนวเชื่อมงาน
เชื่อมพอก งานเชื่อมรอยตอชน รอยตอเกย รอยตอตัวที ในตําแหนงทาราบ ตามหลักการและ
กระบวนการ
2. เชื่อมแกสแผนเหล็กกลา งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสรางบอหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนวแบบ
Forehandรอยตอมุม รอยตอชนตําแหนงทาราบตามหลักการและกระบวนการ
3. ตัดแกสแผนเหล็กกลา ดวยมือ และเครื่องตัดอัตโนมัติตามแบบกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซเหล็กกลาคารบอนงานเริ่มตนอารก งานตอแนวเชื่อมงาน
เชื่อมพอก งานเชื่อมรอยตอชน รอยตอเกย รอยตอตัวที ในตําแหนงทาราบ และงานเชื่อมเดินแนวทุกตําแหนงทา
เชื่อม งานเชื่อมแกส งานปรับเปลวไฟเชื่อม งานสรางบอหลอมเหลว งานเชื่อมเดินแนว รอยตอ
มุม รอยตอชนแบบForehand ทุกตําแหนงทาเชื่อมงานตัดดวยแกสโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
2103-2001

งานเชื่อมไฟฟา 1

1 - 3 -2

วิชาบังคับกอน : 2103-1001 งานเชื่อมโลหะเบื้องตน
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซรอยตอรูปตัวที แผนเหล็กกลาคารบอน
2. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซ ทอกับแผนเหล็ก
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซรอยตอรูปตัวที แผนเหล็กกลาคารบอน
2. เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซ ทอกับแผนเหล็ก
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอนงานเชื่อมตอรูปตัวที
ทุกตําแหนงทาเชื่อมตามมาตรฐาน งานเชื่อมทอกับแผนเหล็กทุกตําแหนงทาเชื่อมตามมาตรฐาน งานตรวจสอบงาน
เชื่อมดวยการพินิจ โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2002

งานเชื่อมไฟฟา 2

0 - 6 -2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมไฟฟา 1 (2103-2001)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซรอยตอชน
2. สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซรอยตอชน
2. ตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจไดตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซเหล็กกลาคารบอนงานเชื่อมรอยตอชนทุกตําแหนง
ทาเชื่อมตามมาตรฐาน งานตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจ โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชี
วอนามัย
2103-2003

งานทดสอบแบบทําลายสภาพ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในหลักการ ทดสอบวัสดุและงานเชื่อม แบบทําลายสภาพ
2. สามารถปฏิบัติงานทดสอบวัสดุและงานเชื่อม แบบทําลายสภาพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนการทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อมโดยการทําลายสภาพ
2. ทดสอบแรงกระแทก ทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงดึง วัสดุและงานเชื่อมไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนการทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อมโดยการทําลายสภาพ
ดวยวิธีการตีหกั กดหัก ดัดโคง ทดสอบแรงกระแทก ทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงดึงโดยใชอุปกรณถูกตองตาม
หลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2004

งานทดสอบแบบไมทําลายสภาพ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1 เขาใจในหลักการทดสอบวัสดุและงานเชื่อมแบบไมทําลายสภาพ
2. สามารถปฏิบัติการทดสอบวัสดุและงานเชื่อมแบบไมทําลายสภาพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนการทดสอบ ตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อมโดยการไมทําลาย
สภาพ
2. ทดสอบวัสดุและงานเชื่อมดวยวิธีไมทําลายสภาพดวยการพินิจ(VT) น้ํายาแทรกซึม(PT) ผงแมเหล็ก
(MT) คลื่นเสียงความถี่สูง(UT) การตรวจจุดบกพรองจากภาพถายรังสี (RT) ไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเบื้องตนการตรวจสอบวัสดุและงานเชื่อม ดวยวิธีไมทําลายสภาพดว ย
การพินิจ (VT) น้ํายาแทรกซึม(PT) ผงแมเ หล็ก(MT) คลื่นเสีย งความถี่สูง(UT) การตรวจจุดบกพรองจาก
ภาพถายรังสี (RT) โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2005

งานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 1

1-3-2

วิชาบังคับกอน : วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมไฟฟา 1 (2103-2001) งานเชื่อมไฟฟา 2 (2103-2002)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีสามารถปฏิบัติงานเชื่อม แผนเหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อม 1F, 2F,3Fและ1G, 2G
2. สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจไดตามมาตรฐาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม แผนเหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2Gไดตาม
มาตรฐานที่กําหนด
2. ตรวจสอบงานเชื่อมเหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G ดวยการพินิจไดตาม
ขั้นตอน
3. วิเคราะหขอบกพรองงานเชือ่ มดวยการพินิจไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในงานเชื่อม เทคนิคงานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม
แผนเหล็กกลาคารบอน ตําแหนงทาเชื่อม 1F, 2F, 3Fและ1G, 2G ตรวจสอบแนวเชื่อมดวยการพินิจ โดยใชอุปกรณ
ถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2006

งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 1

1-3–2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมไฟฟา 1 (2103-2001)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุมและ งานเชื่อมFlux Core Wire แผนเหล็กกลา
คารบอนตําแหนงทาเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G,3G
2. ตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจไดตามมาตรฐาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกโลหะแกสคลุมและ งานเชื่อมFlux Core Wire แผนเหล็กกลา คารบอนตําแหนง
ทาเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G,3G ไดตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ตรวจสอบเชื่อมอารกโลหะแกสคลุมและ งานเชื่อมFlux Core Wire แผนเหล็กกลาคารบอน
ตําแหนงทาเชื่อม 1F, 2F,3F และ1G, 2G,3Gดวยการพินิจไดตามขั้นตอน
3. วิเคราะหขอบกพรองงานเชือ่ มดวยการพินิจไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในงานเชื่อมเทคนิคงานเชื่อมอารกโลหะแกส
คลุม และงานเชื่อมดวย Flux Core Wire แผนเหล็กกลาคารบอนในตําแหนงทาเชื่อม 1F, 2F,3F,4F และ1G, 2G
,3Gโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2007

เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ

1-3-2

วิชาบังคับกอน :ตองเรียนวิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องตนกอน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานและเขียนแบบสั่งงานโดยใชสัญลักษณงานเชื่อม
2. เขาใจหลักการอานและเขียนแบบแผนคลี่
3. สามารถอานและเขียนแบบแผนคลี่เขียนแบบชางเชื่อมโลหะโดยใชสัญลักษณงานเชื่อม
4. มีกิจนิสัยในการอานและเขียนแบบดวยความประณีตเปนระเบียบเรียบรอย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานและเขียนแบบสั่งงานโดยใชสัญลักษณงานเชื่อมตามหลักการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานและเขียนแบบแผนคลี่งานโลหะแผนตามหลักการ
3. อานและเขียนแบบแผนคลี่งานโลหะแผนตามมาตรฐานและกระบวนการ
4. เขียนแบบชางเชื่อมโลหะโดยใชสัญลักษณงานเชื่อมตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบและเขียนแบบชิ้นสวน ภาพประกอบ ภาพฉาย แบบสั่งงาน แบบ
แผนคลี่ดวยวิธี เสนขนาน เสนรัศมี เสนสามเหลี่ยม การกําหนด การใชสัญลักษณในการเขียนแบบสั่งงานตาม
มาตรฐานงานเชื่อม
2103-2008

กระบวนการเชือ่ ม

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจ หลักการของกระบวนการเชื่อมแบบตาง ๆ
2. เขาใจหลักการใชงานของเครื่องมือ อุปกรณและแกสที่ใชในงานเชื่อม
3. เขาใจเกี่ยวกับตําแหนงทาเชื่อม รอยตอในงานเชื่อม ลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐาน
4. .เขาใจลักษณะจุดบกพรอง สาเหตุและวิธีการแกไข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกระบวนการเชื่อมตาง ๆ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชงานของเครื่องมือ อุปกรณและแกสที่ใชในงานเชื่อม
3. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะของรอยเชื่อมตามมาตรฐานและตําแหนงทาเชื่อม
4. แสดงความรูเกี่ยวกับลักษณะจุดบกพรอง สาเหตุและวิธีการแกไขในงานเชื่อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาเกี่ย วกั บ หลั กการเชื่อ ม เครื่ อ งมื อ อุ ปกรณใ นกระบวนการเชื่อ มอาร กด ว ยลวดเชื่อ มหุ ม ฟลัก ซ
(SMAW) เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม(GTAW) เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม(GMAW)เชื่อมใสฟลักซ (FCAW)
เชื่อมใตฟลักซ (SAW) เชื่อมแกส (OAW) แกสที่ใชในงานเชื่อม ตําแหนงทาเชื่อม รอยตอในงานเชื่อม ลักษณะของ
รอยเชื่อมตามมาตรฐาน ลักษณะจุดบกพรอง สาเหตุและวิธีการแกไข
2103-2009

คณิตศาสตรชางเชื่อม

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจความสัมพันธของหนวยระบบเอสไอ (SI Unit)
2. คํานวณหาความยาวเสนรอบรูปพื้นที่ ปริมาตร น้ําหนักของวัสดุรูปทรงตาง ๆ
3. คํานวณหาความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตัด ระบบสงกําลังทางกล เครื่องผอนแรง
4. ประมาณราคาความสิ้นเปลืองในงานเชื่อมแกสและงานเชือ่ มอารกดวยลวดเชื่อมหุม ฟลักซ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความสัมพันธของหนวยระบบเอสไอ (SI Unit)
2. หาความยาวเสนรอบรูปพื้นที่ ปริมาตร น้ําหนักของวัสดุรูปทรงตาง ๆตามที่กําหนด
3. คํานวณหาความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตัด ระบบสงกําลังทางกล เครื่องผอนแรง เพื่อใชใน
การออกแบบตามหลักการ
4. หาคาความสิน้ เปลืองและคาใชจายในงานเชือ่ มแกสและงานเชือ่ มอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของหนวยในระบบเอสไอ (SI Unit)การคํานวณหาความยาวเสนรอบรูป พื้นที่
ปริมาตรและน้ําหนักของวัสดุรูปทรงตางๆการคํานวณความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตัด ความสิ้นเปลืองในงาน
เชื่อมแกสและงานเชื่อมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ การประมาณราคางานเชื่อม ระบบสงกําลังทางกลเครื่องผอนแรง
2103-2010

กลศาสตรเครื่องกล

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการกลศาสตรในงานเครื่องกลระบบหนวยตามมาตรฐานสากล
2. แกปญหาโจทยเกี่ยวกับระบบแรงและการสมดุลแรง
3. แกปญหาโจทยเกี่ยวกับโมเมนตจุดศูนยถวง
4. แกปญหาโจทยเกี่ยวกับความเสียดทานความเร็วและความเรง
5. ประยุกตหลักการกลศาสตรเครื่องกลใชในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกลศาสตรในงานเครื่องกลระบบหนวยตามมาตรฐานสากล
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการแกปญหาโจทยเกี่ยวกับระบบแรงและการสมดุลแรง
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการแกปญหาโจทยเกี่ยวกับโมเมนตจุดศูนยถวง
4. แสดงความรูเกี่ยวกับการความเสียดทานความเร็วและความเรง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักกลศาสตรในงานเครื่องกลระบบหนวยแรงและสมดุลแรงโมเมนตจุดศูนยถวงความ
เสียดทานความเร็วความเรงการประยุกตหลักการกลศาสตรเครื่องกลในงานอาชีพ
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2103-2011

งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. ขาใจหลักการ ออกแบบรางแบบ เขียนแบบ
2. เขาใจหลักการ ขึ้นรูป ประกอบชิ้นงาน
3. เขาใจหลักการ ถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา
4. สามารถปฏิบัติงานออกแบบ รางแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑและโลหะแผน
5. สามารถปฏิบัติงานถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา ขึ้นรูป ประกอบชิ้นงาน
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับออกแบบรางแบบ เขียนแบบ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ ขึ้นรูป ประกอบชิ้นงาน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ ถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา
4. ออกแบบ รางแบบ เขียนแบบงานผลิตภัณฑและโลหะแผนไดตามหลักการ
5. ถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา ขึ้นรูป ประกอบชิ้นงานไดตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบ ออกแบบผลิตภัณฑโลหะการรางแบบ เขียนแบบแผนคลี่ การตัด
การเขาตะเข็บ การเขาขอบงาน การย้ําหมุด การบัดกรี การเจาะ การขึ้นรูป การเชื่อมแบบความตานทานแบบจุด
(Spot) การถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา ความปลอดภัยในการทํางานโดยใช
อุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2012

เขียนแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

1-2-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอน เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน (2100-1001)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบเครื่องกล
2. มีทักษะในการเขียนภาพแยกชิ้นสวน และภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกล การกําหนดขนาด
สัญลักษณ และจัดทําตารางรายการวัสดุ
3. มีทักษะในการเขียนภาพสองมิติ และภาพสามมิติ งานเครื่องกล งานโลหะแผน
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบเครื่องกล
2. เขียนภาพแยกชิ้นสวน และภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกลตามมาตรฐาน
3. กําหนดขนาด สัญลักษณ และจัดทําตารางรายการวัสดุตามมาตรฐาน
4. เขียนภาพสองมิติ และภาพสามมิติ งานเครื่องกล งานโลหะแผนตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยเขียนแบบภาพสองมิติ เขียนภาพฉายมุมที่ 1
และมุมที่ 3 เขียนภาพตัดเต็ม (Full section) ภาพตัดครึ่ง (Half section) ภาพตัดเลื่อนแนว (Offset section) ภาพตัด
แตก (Broken section) ภาพตัดหมุน(Revole section) ภาพตัดยอสวนความยาว ภาพชวย (Auxiliary view)ภาพขยาย
เฉพาะสวน(Detail) กําหนดขนาด (Dimension) พิกัดความเผื่อ และพิกัดงานสวม ชิ้นสวนมาตรฐาน สัญลักษณ
คุณภาพผิวงาน เขียนตารางรายการแบบสัญลักษณ เขียนแบบงานเครือ่ งจักรกล งานโลหะแผน 3 มิติ

สาขางานผลิตภัณฑ
2103-2101

กรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการผลิตวิธีการผลิตงานโลหะรูปพรรณ
2. มีทักษะในการวางแผนการจัดการกรรมวิธีการผลิตผลิตโลหะภัณฑ
3. มีความเขาใจในการกําหนดกระบวนการผลิตในงานโลหะภัณฑงานโครงสราง
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการผลิตวิธีการผลิตงานโลหะรูปพรรณตามหลักการ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการกําหนดกระบวนการผลิตในงานโลหะภัณฑงานโครงสราง
ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตในงานโลหะภัณฑงานโครงสรางชนิดลักษณะการนําไปใชงานของวัสดุ
อุปกรณงานผลิตอุปกรณจับยึดการวางแผนการดําเนินงานการตรวจสอบการควบคุมคุณภาพ
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2103-2102

งานออกแบบผลิตภัณฑ

1–3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจ หลักการขั้นตอนการออกแบบและการผลิตผลิตภัณฑ
2. เขาใจหลักการเกี่ยวกับรูปทรงสีความสวยงามการประหยัดและประโยชนใชสอย
3. สามารถปฏิบัติงานออกแบบวางแผนเลือกใชวัสดุอุปกรณในงานออกแบบผลิตภัณฑ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขั้นตอน รูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ
2. ออกแบบผลิตภัณฑโลหะประเภทเฟอรนิเจอรเครื่องใชในสํานักงานตามหลักการยศาสตร
3. ออกแบบผลิตภัณฑโลหะประเภทสิ่งประดิษฐ ตกแตง ภายในอาคาร นอกอาคารหรือสนาม
ตามหลักการและสมัยนิยม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบและการผลิตโดยจัดทําแบบรางของผลิตภัณฑเนนความคิด
สรางสรรครูปทรงสีความสวยงามประโยชนการใชสอยความเหมาะสมในการใชงานและความประหยัดเลือก
กระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับงาน โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2103

งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 2

0-6-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1 (2103-2011)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบแผนคลี่ งานผลิตภัณฑโลหะแผน
2. เขาใจหลักการ งานตกแตงผิวงานผลิตภัณฑ
3. สามารถผลิตงานผลิตภัณฑโลหะแผน และงานตกแตงผิวงานผลิตภัณฑ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบแผนคลี่งานผลิตภัณฑโลหะแผน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานตกแตงผิวงานผลิตภัณฑโลหะและโลหะแผน
3. ปฏิบัติงานผลิตผลิตภัณฑโลหะแผนและงานตกแตงผิวงานผลิตภัณฑตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบแผนคลี่งานผลิตภัณฑโลหะแผน งานผลิตผลิตภัณฑโลหะแผน งานตกแตง
ผิวงานผลิตภัณฑ งานเคลือบสีอุตสาหกรรม งานชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา–เคมี งานชุบเคลือบผิวดวยพลาสติก โดย
ใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2104
งานปมขึ้นรูปโลหะ
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนของการผลิตชิ้นงานดวยการปมขึ้นรูป
2. มีทักษะในการเตรียมงาน ติดตั้ง ปรับตั้ง ทดสอบแมพิมพ ตรวจสอบ ปรับปรุงคุณภาพชิ้นงาน
3. มีความละเอียดรอบคอบตั้งใจปฏิบัติงานคูมือและ SSOP (Safety Standard Operation Procedure)
มาตรฐานสมรรถนะ
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปมขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ
2. ปมขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแบบตัดเฉือน เจาะตัดเจาะและปรับปรุงคุณภาพงานตามแบบสั่งงาน
3. ปมขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแบบดัดหรือขึ้นรูป ปมนูนปมจมและปรับปรุงคุณภาพงานตามแบบสั่งงาน
4. ปมขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแบบลากขึ้นรูปและปรับปรุงคุณภาพงานตามแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนกระบวนการปมขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผนชนิดตางๆ การ
ตัดเฉือน (Shearing) การปมเจาะ (Blaking) การตัดเจาะรู (Piercing)และการดัด (Bending) การขึ้นรูป (Forming)
การดึงขึ้นรูป (Drawing) การปมนูน (Embossing) การปมจม (Coining) การบีบอัด (Swaging) การฝานขอบ
(Shaving) และการตัดขอบ(Trimming) ชนิด ลักษณะขนาดของเครื่องกดปม แบบขอเหวี่ยง (Crank) แบบเยื้องศูนย
(Eccentric) แบบลูกเบี้ยว (Cam)แบบเฟองรางและเกียร (Rack and Gear) ชนิด ลักษณะของแมพิมพแมพิมพธรรมดา
(Simple die) แมพิมพผสม (Compound die)แมพิมพรวม (Combination die) แมพิมพแบบลําดับ (Progressive die)
ควบคุมเครื่องปมขึ้นรูปโลหะโดยจัดความพรอมวัสดุเครื่องมืออุปกรณเครื่องจักรผลิตชิ้นสวนงานปมขึ้นรูปปมขึ้น
รูปโลหะติดตั้งแมพิมพใหพรอมผลิตชิ้นงานทดลองปมชิ้นงานตัวอยางหาความผิดปรกติและถอดแมพิมพออกและ
เคลื่อนยายจัดเก็บตรวจสอบควบคุมการผลิตวิเคราะหและแกไขปญหาการผลิตปรับปรุงคุณภาพและลดตนทุนการ
ผลิต
2103-2105

งานทอภายในอาคาร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการระบบงานทอและระบบสงจายของไหลภายในอาคาร
2. เขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของงานระบบทอภายในอาคาร
3. สามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมืองานระบบทอภายในอาคาร
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของระบบงานทอและระบบสงจายของไหลภายในอาคาร
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยของงานระบบทอภายในอาคาร
3. ปฏิบัติการเลือกใชวัสดุเครื่องมือและอุปกรณในงานระบบทอภายในอาคารตามหลักการและ
ขอกําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานระบบงานทอภายในอาคาร ระบบทอน้ําดี ระบบทอน้ําทิ้ง ระบบ
ทอน้ํารอน ระบบทอน้ําดับเพลิง ระบบการสงจายของไหลดวยทอภายในอาคารความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ระบบงานทอภายในอาคาร วัสดุอุปกรณและเครื่องมือ งานเดินทอภายในอาคารตามหลักมาตรฐานของ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2106

โลหะวิทยาเบื้องตน

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับสมบัติของโลหะโครงสรางผลึกโลหะ
2. เขาใจเกี่ยวกับขบวนการแข็งตัวของโลหะ โลหะผสมและแผนภาพสมดุล
3. เขาใจเกี่ยวกับแผนภาพสมดุลของ เหล็ก-เหล็กคารไบด
4. เขาใจเกี่ยวกับอิทธิพลของความรอนที่มีผลตองานเชื่อม การกัดกรอน
5. สามารถปฏิบัติงานทดสอบสมบัติของโลหะ
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสมบัติของโลหะโครงสรางผลึกโลหะ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขบวนการแข็งตัวของโลหะ โลหะผสมและแผนภาพสมดุล
3. แสดงความรูเกี่ยวกับแผนภาพสมดุลของ เหล็ก-เหล็กคารไบด
4. แสดงความรูเกี่ยวกับอิทธิพลของความรอนที่มีผลตองานเชื่อม การกัดกรอน
5. ทดสอบสมบัติของโลหะไดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของโลหะ รูปแบบโครงสรางผลึกของโลหะขบวนการแข็งตัวของโลหะ โลหะ
ผสมและแผนภาพสมดุล (Alloy and Phase Equilibrium Diagram) แผนภาพสมดุลของเหล็ก-เหล็กคารไบด (Iron-Iron
Carbide Equilibrium Diagram) อิทธิพลของความรอนที่มีผลตองานเชื่อมและบริเวณกระทบรอน (HAZ) การกัดกรอน
และปฏิบัติเกี่ยวกับ การจําแนกชนิดของโลหะการทดสอบชนิดของเหล็กโดยวิธีดูประกายไฟ การปรับปรุงสมบัติของ
โลหะโดยใชความรอนการทดสอบความแข็งการดูโครงสรางเหล็กกลาแบบมหัพภาคและจุลภาค โดยใชอุปกรณถูกตอง
ตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2107

งานพลาสติก

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในการแบงชนิดโครงสรางและสมบัติการใชงานของพลาสติกชนิดตาง ๆ
2. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมพลาสติกดวยเครื่องเชือ่ ม การตอ การขึ้นรูป การเคลือบผิวโลหะดวย
ผงพลาสติก การเคลือบรูปดวยพลาสติก
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดโครงสรางและสมบัติการใชงานของพลาสติกชนิดตาง ๆ
2. เชื่อมพลาสติกดวยเครื่องเชื่อม ตามหลักการและกระบวนการ
3. เคลือบผิวโลหะดวยผงพลาสติกตามหลักการ
4. เคลือบรูปดวยพลาสติกตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความเปนมาของพลาสติก สมบัติในการนําไปใชงานของพลาสติกแตละชนิด
การตอ การขึ้นรูป พลาสติก งานไฟเบอรกลาส การชุบเคลือบผิวโลหะดวยพลาสติก การเคลือบรูปดวยพลาสติก
และการเชื่อมพลาสติกดวยเครือ่ งเชื่อม โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
2103-2108

งานชุบเคลือบผิวโลหะ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิธีการชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีทางเคมี
2. เลือกใชเตรียมอุปกรณเครื่องมือและชิ้นงานในงานชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟา
3. สามารถปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวและรมดําไดอยางมีคุณภาพและปลอดภัย
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1 .แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิธีการชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีทางเคมี
2. เลือกใชเตรียมอุปกรณเครื่องมือและชิ้นงานในงานชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟา
ไดตามคูมือ
3. ชุบเคลือบผิวและรมดําชิ้นงานไดตามหลักการที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานชุบเคลือบผิวดวยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟาเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในงานชุบเคลือบ
ผิวการผสมน้ํายาลางดางน้ํายาชุบ นิเกิลเงาโครเมียมเงิน ทองรมดํา ทองแดงกรดทองแดงดางขั้นตอนและกรรมวิธี
การชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟา โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2109

งานระบบทอสงความเย็น

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของทอสงความเย็นในงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย
2. เลือกใชวัสดุอปุ กรณและเครื่องมืองานระบบทอสงความเย็น
3. สามารถปฏิบัติงานสรางแผนคลี่ ประกอบและติดตั้งทอสงความเย็น
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของทอสงความเย็นในงานอุตสาหกรรมที่พักอาศัย ตามหลักการ
2. ปฏิบัติงานสรางแผนคลี่ เลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ ประกอบและติดตั้งทอสงความเย็น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการสงความเย็นและระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม ที่พักอาศัยระบบทอ
วัสดุ อุปกรณ งานสรางแผนคลี่ทอสงความเย็น การประกอบทอและการติดตั้ง วงจรระบบทอสงความเย็น โดยใช
อุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2110

งานผลิตภัณฑอะลูมเิ นียม

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการในการสรางงานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม
2. เลือกใชเครื่องมืออุปกรณวัสดุ งานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม
3. สามารถออกแบบติดตั้งประกอบงานผลิตภัณฑอะลูมิเนียมกระจก
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการสรางงานผลิตภัณฑอะลูมิเนียมตามหลักการวิศวกรรม
สถาปตยกรรม
2. สามารถออกแบบเลือกใชเครื่องมืออุปกรณวสั ดุ งานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม
3. ติดตั้งประกอบงานผลิตภัณฑอะลูมิเนียมกระจกตามหลักการวิศวกรรม สถาปตยกรรม และ
สมัยนิยม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ การตัด การเจาะ การประกอบ
การอานแบบ การออกแบบ การเขียนแบบ การวางแผนงาน การสรางผลิตภัณฑอะลูมิเนียม เกี่ยวกับงานโครงสราง
และเฟอรนิเจอร โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2111

วัสดุชางเชือ่ ม

2 - 0 -2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเกี่ยวกับรหัสการแบงกลุมชั้นคุณภาพของโลหะกลุมเหล็กและนอกกลุมเหล็ก
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย และมาตรฐานที่ใชในงานอุตสาหกรรม
2. เขาใจหลักการพิจารณาความสามารถในการเชื่อมของโลหะกลุมเหล็กกลาคารบอน
3. เขาใจในการแบงประเภทและการใชงานของเหล็กกลารูปพรรณ
4. เพื่อใหมีความเขาใจในการประยุกตใชวัสดุประกอบชิ้นสวนโลหะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับรหัสการแบงกลุมชั้นคุณภาพของโลหะกลุมเหล็กและนอกกลุมเหล็ก
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย และมาตรฐานที่ใชในงานอุตสาหกรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพิจารณาความสามารถในการเชื่อมของโลหะกลุมเหล็กกลาคารบอน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการแบงประเภทและการใชงานของเหล็กกลารูปพรรณ
4. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการประยุกตใชวัสดุประกอบชิ้นสวนโลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิดและสมบัติของโลหะกลุม เหล็ก นอกกลุมเหล็ก ความสามารถในการเชื่อม
ของโลหะ (Weldability) เหล็กกลารูปพรรณ สลักเกลียว สกรู หมุดย้ํา กาวสําหรับงานโลหะ
2103-2112

งานสี

1-3-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการจําแนกงานสีอุตสาหกรรมและการใชสีอุตสาหกรรมชนิดตาง ๆ
2. สามารถเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณในการเตรียมผิวงานสําหรับงานสีประเภทตาง ๆ
3. สามารถปฏิบัติงานเคาะขึ้นรูปและโปวสีแหงชาแหงเร็ว
4. สามารถปฏิบัติงานพนสี ขัดเงาและแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการพนสี
5. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจําแนกงานสีและการใชสีอุตสาหกรรมชนิดตางๆตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม
2. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณในการเตรียมผิวงานสําหรับงานสีประเภทตาง ๆ
3. ปฏิบัติงานเคาะขึ้นรูปและโปวสีแหงชาแหงเร็วตามหลักการ
4. ปฏิบัติงานพนสี ขัดเงาและแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการพนสีตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานพนสี สมบัติ ชนิด การใชสีพื้น สีกันสนิม สีกันไฟ และสีทับหนา เครื่องมือ
อุปกรณ เตรียมผิวชิ้นงาน การเคาะขึ้นรูป การโปวสีแหงชา แหงเร็ว เทคนิคในการพนสี การพนสีพื้น การพนสี สี
แหงชาและสีแหงเร็ว สีผง การอบและการขัดเงาการแกไขขอบกพรองในงานสี โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลัก
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2113

งานเชื่อมไฟฟา 3

0-6-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมไฟฟา 2 (2103-2002)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซทอเหล็กกลาคารบอน
2. สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจ
3. สามารถอาน WPS (Welding Procedure Specification) และ PQR (Procedure Qualification
Record) ตามมาตรฐาน AWS และมาตรฐานการทดสอบฝมือชางเชื่อม(WQT)
4 มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซทอเหล็กกลาคารบอน
2. ตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจงานเชื่อมทอไดตามกระบวนการ
3. อาน WPS (Welding Procedure Specification) และ PQR (Procedure Qualification Record)
และมาตรฐานการทดสอบฝมือชางเชื่อม (WQT)
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซ ทอเหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อมทา 1G ,2G ,5G
งานตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจ การอาน WPS (Welding Procedure Specification) และ PQR (Procedure
Qualification Record) และมาตรฐานการทดสอบฝมือชางเชื่อม (WQT) ตามมาตรฐาน AWSโดยใชอุปกรณถูกตอง
ตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2114

งานเชื่อมซอมบํารุง

1-3-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมโลหะเบื้องตน (2103-1001)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการงานเชื่อมซอมบํารุง เชื่อมซอมแซม
2. สามารถวิเคราะหชนิดประเภทของการสึกหรอ การแตกราว
3. สามารถวางแผนและปฏิบัติการเชื่อมซอมบํารุง
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชือ่ มโลหะ

239
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานเชื่อมซอมบํารุง เชื่อมซอมแซม
2. วิเคราะหชนิดประเภทของการสึกหรอ การแตกราว ของวัสดุ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผนการเชื่อมซอมบํารุง เชื่อมซอมแซม
4. เชื่อมซอมบํารุง เชื่อมซอมแซมชิ้นงานและเครื่องจักรไดตามวิธีการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานเชื่อมซอมบํารุงเชือ่ มซอมแซมประเภทของการสึกหรอ
การแตกราว การวางแผนการเชื่อม การเลือกกระบวนการเชื่อมและวัสดุสิ้นเปลือง การเตรียมชิ้นงาน เครื่องมือและ
อุปกรณการเชื่อม การใหความรอนชิ้นงานกอน ระหวางและหลังการเชื่อมโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สาขางานโครงสราง
2103-2201

งานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 2

0-6-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม1 (2103-2005)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อม 3F, 4F,5F
และ 3G, 4G,5G
2. สามารถตรวจสอบงานเชื่อมดวยการพินิจไดตามมาตรฐาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม แผนเหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อม 3F, 4F,5F และ 3G,
4G,5Gไดตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ตรวจสอบงานเชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อม 3F, 4F,5Fและ 3G, 4G,5G ดวย
การพินิจไดตามขั้นตอน
3. วิเคราะหขอบกพรองงานเชือ่ มดวยการพินิจไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในงานเชื่อม เทคนิคงานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม แผน
เหล็กกลาคารบอนตําแหนงทาเชื่อม 3F, 4F,5F และ3G, 4G,5Gตรวจสอบแนวเชื่อมดวยการพินิจ โดยใชอุปกรณ
ถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2202

งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 2

0-6-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 1 (2103-2006)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม และงานเชื่อมFlux Core Wire ทอเหล็กกลา
คารบอนในตําแหนง ทาเชื่อม 1G, 2G ,5G และทอตอแผนเหล็กในตําแหนงทา 5F
2. สามารถตรวจสอบงานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม และงานเชื่อมFlux Core Wire ทอเหล็กกลา
คารบอนในตําแหนง ทาเชื่อม 1G, 2G ,5G และทอตอแผนเหล็กในตําแหนงทา 5F ดวยการพินิจ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม และงานเชื่อมFlux Core Wire ทอเหล็กกลา คารบอน ในตําแหนง
ทาเชื่อม 1G, 2G ,5G และทอตอแผนเหล็กในตําแหนงทา 5Fไดตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ตรวจสอบเชื่อมอารกโลหะแกสคลุมและ งานเชื่อมFlux Core Wire ทอเหล็กกลา คารบอน
ในตําแหนงทาเชื่อม 1G, 2G ,5G และทอตอแผนเหล็กในตําแหนงทา 5Fดวยการพินิจไดตามขั้นตอน
3. วิเคราะหขอบกพรองงานเชือ่ มดวยการพินิจไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในงานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม เทคนิคงานเชื่อมอารกโลหะแกส
คลุม และงานเชื่อมดวย Flux Core Wire ทอเหล็กกลาคารบอนในตําแหนง ทาเชื่อม 1G, 2G ,5G และทอตอแผน
เหล็กในตําแหนงทา 5F โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย
2103-2203

เขียนแบบโครงสราง

1-3-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอน เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ (2103-2007)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนโครงสรางงานโลหะ
2. เขาใจหลักการตอชิ้นสวนโครงสรางงานโลหะ อาคาร เครื่องจักรและภาชนะแรงดัน
3. สามารถอานแบบ รางแบบ เขียนแบบรอยตองานโครงสรางอาคารเครื่องจักรและภาชนะแรงดัน
4. สามารถอานแบบ ถอดแบบชิ้นสวนโครงสรางอาคาร เครื่องจักรและภาชนะแรงดัน
5. มีกิจนิสัยในการอานแบบ เขียนแบบดวยความประณีต เรียบรอยคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนโครงสรางงานโลหะ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการตอชิน้ สวนโครงสรางงานโลหะ อาคาร เครื่องจักรและภาชนะแรงดัน
3. อานแบบ รางแบบ เขียนแบบรอยตองานโครงสรางอาคารเครื่องจักรและภาชนะแรงดัน
ไดตามมาตรฐาน
4. อานแบบ ถอดแบบชิ้นสวนโครงสรางอาคาร เครื่องจักรและภาชนะแรงดันไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบ รางแบบและเขียนแบบ ชนิด ลักษณะรอยตอ การประกอบติดตั้ง
การถอดแบบ การกําหนดสัญลักษณรายการวัสดุ งานโครงสรางอาคาร เครื่องจักรและภาชนะแรงดันตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย
2103-2204

งานโครงสราง

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจลักษณะของโครงสรางชนิดตาง ๆ
2. เขาใจหลักการออกแบบ อานแบบ เขียนแบบโครงสราง
3. เขาใจหลักการการประกอบติดตั้งประมาณราคางานโครงสราง
4. สามารถอานแบบเขียนแบบการวางแผนติดตั้งและประมาณราคางานโครงสราง
5. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการลักษณะของโครงสรางการออกแบบอานแบบ เขียนแบบงานโลหะ
ตามหลักการวิศวกรรม สถาปตยกรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการประกอบติดตั้งประมาณราคางานโครงสรางโลหะตามหลักการ
3. ออกแบบ อานแบบเขียนแบบการวางแผนติดตั้งและประมาณราคางานโครงสรางโลหะตามหลักการ
วิศวกรรม สถาปตยกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ชนิ ด ลั กษณะ ส ว นประกอบวั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ใ ช ใ นงานโครงสร า งโลหะและ
ผลิตภัณฑ การอานแบบ เขียนแบบ ลักษณะรอยตอ การประกอบ การติดตั้งการกําหนดสัญลักษณ การกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณภาพงานโครงสรางโลหะและผลิตภัณฑ ตามมาตรฐานโดยใชอุปกรณ
ถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2205

การออกแบบรอยตองานเชื่อม

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบรอยตองานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
2. สามารถออกแบบรอยตอชิ้นงานหนาและบางไดตามมาตรฐาน
3. สามารถอานแบบสั่งงานรอยตองานเชื่อมประเภทตาง ๆ
4. สามารถออกแบบงานรอยตอเหล็กเสนเสริมคอนกรีตในการเชื่อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยตองานเชื่อมตามมาตรฐานสากล
2. ออกแบบรอยตอชิ้นงานหนาและบางตามที่กําหนด
3. อานแบบสั่งงานรอยตองานเชื่อมตามที่กําหนด
4. ออกแบบงานรอยตอเหล็กเสนเสริมคอนกรีตในการเชื่อมไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบรอยตองานเชือ่ มเบื้องตน สัญลักษณในงานเชื่อม มาตรฐานการออกแบบ
รอยตอแผนเหล็กและทอเหล็ก เหล็กเสนเสริมคอนกรีตในการเชื่อม รอยตอที่มีอิทธิพลตอการเชื่อม
2103-2206

ความแข็งแรงของวัสดุ

2-0-2

วิชาบังคับกอน : วิชาที่ตองเรียนกอน กลศาสตรเครื่องกล (2103-2010)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในสมมติดานความแข็งแรงของวัสดุเมื่อเกิดความเคนและความเครียด
2. สามารถนําคาสมบัติของวัสดุในดานความแข็งแรงของวัสดุดา นความเคนและความเครียดไป
ประยุกตในการออกแบบชิ้นสวนโครงสรางและเครื่องจักรกลเบื้องตน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับแนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด
2. แสดงความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียดของวัสดุ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎของการยืดหยุนของฮุก มอดูลัสความยืดหยุน
4. แสดงความรูเกี่ยวกับความเคนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ความเคนในวัสดุที่ตอกัน
โดยการเชื่อม การใชหมุดย้ํา และการใชสลักเกลียว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคน
และความเครียดของวัสดุ กฎของการยืดหยุน ของฮุก มอดูลัสความยืดหยุน ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลง ความเคนในวัสดุที่ตอกัน โดยการเชื่อม การใชหมุดย้ํา และการใชสลักเกลียว
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2103-2207

มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องตน

2-0-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอน กระบวนการเชื่อม (2103-2008)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและการนําไปใชของมาตรฐานงานเชื่อม
2. สามารถนํามาตรฐานงานเชื่อมมาใชในงานอาชีพ
3. มีความเขาใจในการการกําหนดกระบวนการ เทคนิคการเชื่อม การทดสอบชางเชื่อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและการนําไปใชของมาตรฐานงานเชื่อม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับสัญลักษณการทดสอบงานเชื่อม สัญลักษณงานเชื่อมมาตรฐานเครื่องเชื่อม
3. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานงานเชื่อมมาใชในงานอาชีพ
4. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการกําหนดกระบวนการและเทคนิคการเชื่อมมาตรฐาน
5. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบชางเชื่อมงานแผนและงานทอเหล็กกลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของมาตรฐานงานเชื่อมและการนําไปใชคํานิยามตางๆที่เกี่ยวของกับการเชื่อมทา
เชื่อมอักษรยอวิธีการเชื่อมรหัสลวดเชื่อมสัญลักษณการทดสอบงานเชื่อม สัญลักษณงานเชื่อมมาตรฐานเครื่องเชื่อม
สายเชื่อม และมาตรฐานการกําหนดกระบวนการและเทคนิคการเชื่อมมาตรฐานการทดสอบชางเชื่อมงานแผนและ
งานทอเหล็กกลาความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานเชื่อม
2103-2208

งานทอ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการกรรมวิธีการผลิตทอ สัญลักษณชนิดของทอและอุปกรณ
2. เขาใจหลักการการตัดทอ การดัดทอ การประกอบทอการตรวจสอบหารอยรั่วของทอ
3. สามารถอานและเขียนแบบงานทอ
4. สามารถปฏิบัติงานดัดทอ งานตัดทอและประกอบทอ การเดินทอและตรวจสอบรอยรั่ว
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกรรมวิธีการผลิตทอ สัญลักษณ ชนิดของทอและอุปกรณ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการตัดทอ การดัดทอ การประกอบทอ การตรวจสอบหารอยรั่วของทอ
3. อานและเขียนแบบงานทอตามแบบที่กําหนด
4. ดัดทอ งานตัดทอและประกอบทอ การเดินทอและตรวจสอบรอยรั่วตามแบบที่กําหนด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชือ่ มโลหะ

244
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดของทอและอุปกรณ สัญลักษณตามมาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การตัดทอ
การดัดทอ การประกอบทอ การตรวจสอบหารอยรั่วของทอ และปฏิบัติงานอานและเขียนแบบงานทอ
งานดัดทอ งานตัดทอและประกอบทอ การเดินทอและตรวจสอบรอยรั่วโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2209

งานเชื่อมแกส

1-3-2

วิชาบังคับกอน :วิชาที่ตองเรียนกอนงานเชื่อมโลหะเบื้องตน (2103-1001)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมแกสแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอชนทุกตําแหนงทาเชื่อมดวยเทคนิคการ
เชื่อมแบบถอยหลัง(Backhand welding)
2. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมแกสแผนและทอ เหล็กกลาคารบอนรอยตอรูปตัวที ในตําแหนงทาเชื่อม 2F,3F
และรอยตอแผนเหล็กกับทอ
3. สามารถปฏิบัติงานเชื่อมแลนประสานโลหะชนิดเดียวกันและตางชนิด
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติการเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. เชื่อมแกสแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอชนทุกตําแหนงทาเชื่อมดวยเทคนิคการเชื่อมแบบถอยหลัง
(Backhand welding)
2. เชือ่ มแกสแผนและทอ เหล็กกลาคารบอนรอยตอรูปตัวที ในตําแหนงทาเชื่อม 2F,3Fและรอยตอแผน
เหล็กกับทอ
3. เชื่อมแลนประสานโลหะชนิดเดียวกันและตางชนิด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมแกสแผนเหล็กกลาคารบอน ดวยเทคนิคการเชื่อมแบบถอยหลัง
(Backhand welding) รอยตอชน รอยตอแผนเหล็กกับทอ รอยตอรูปตัวที ในตําแหนงทาเชื่อม 2F, 3F งานแลน
ประสานโลหะชนิดเดียวกันและตางชนิด รอยตอเกย รอยตอรูปตัวที โดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
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สาขางานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร
2103–2301

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก

2-0-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและรายละเอียดของพระราชบัญญัติและประกาศกรมการขนสงทางบกวาดวยรถ
ที่ใชในการขนสงผูโดยสาร
2. สามารถประยุกตรายละเอียดของพระราชบัญญัติและประกาศกรมการขนสงทางบกมาใชในการ
ตอตัวถังรถโดยสาร
3. มีกิจนิสัยและเจตคติที่ดีคํานึงถึงความปลอดภัยของรถโดยสารที่ผลิตขึ้น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขอกําหนดการตอตัวถังรถโดยสารของพรบ.การขนสงทางบก
2. จัดทําขอมูล ขอกําหนดเกี่ยวกับสภาพเครื่องมืออุปกรณ ขนาด สัดสวนสําหรับตรวจสอบงาน
3. กําหนดขนาดสัดสวน จัดวางสวนประกอบรถโดยสารตามขอกําหนด พรบ.กรมการขนสงทางบก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับปจจุบัน) เกี่ยวกับสภาพเครื่องมืออุปกรณขนาดของ
รถแบบและการจัดวางที่นั่งประตูขึ้นลงประตูฉุกเฉินสวนควบของรถประเภทของรถเข็มขัดนิรภัยความสูงภายในรถ
การติดตั้งโทรทัศนและวีดีทัศนรถโดยสาร
2103–2302

ประกอบโครงสรางสวนบนรถโดยสาร

1-6-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการตอตัวถังรถโดยสารโครงสรางตัวรถการอานแบบตอรถโดยสารการสรางจิ๊ก
ฟกเจอรแผงโครงขางโครงหลังคาและการประกอบเขาตัวรถ
2. สามารถสรางจิก๊ ฟกเจอรแผนโครงขางโครงหลังคาประกอบเขาตัวรถและตรวจสอบชิ้นสวน
โครงสรางรถโดยสาร
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงตอเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขอกําหนดการประกอบโครงสรางสวนบนตัวถังรถโดยสาร
2. ออกแบบ สรางจิ๊กจิ๊กฟกเจอรและอุปกรณจับยึดชิ้นงานแผงโครงขางโครงหลังคา
3. ขึ้นรูปเชื่อมประกอบแผงโครงขางและโครงหลังคาเขากับตัวรถ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตอตัวถังรถโดยสารโครงสรางตัวรถอานแบบตอรถการสรางจิ๊กจิ๊กฟก
เจอร และอุปกรณจับยึดชิ้นงานแผงโครงขางโครงหลังคาและการประกอบเขาตัวรถออกแบบเขียนแบบจิ๊กสรางจิ๊
กแผงโครงขาง โครงหลังคาและตรวจสอบความถูกตองตัดตกแตงเชื่อมประกอบชิ้นสวนแผงโครงขางและโครง
หลังคาประกอบชิ้นสวนแผงโครงขางและโครงหลังคาเขากับตัวรถตรวจสอบชิ้นสวนโครงสรางรถโดยสารตาม
มาตรฐานโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2303

ประกอบแผนตัวถังและหลังคา

1-6-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบตอรถหุมและกรุโครงหลังคาโครงขางและติดตั้งระบบปรับอากาศ
2. รถโดยสาร
3. สามารถอานแบบตอรถหุมและกรุโครงหลังคาและโครงขางรถโดยสาร
4. สามารถปฏิบัติงานติดตั้งบันไดประตูชองเก็บสัมภาระและติดตั้งระบบปรับอากาศ
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงตอเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขอกําหนดการหุม กรุโครงตัวถัง และสวนประกอบรถโดยสาร
2. ถายแบบ ขึ้นรูปแผนหุมและแผนกรุโครงขางโครงหลังคา
3. ถายแบบ ขึ้นรูปชิ้นงาน ติดตั้งบันไดประตูชองเก็บสัมภาระและติดตั้งระบบปรับอากาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบตอรถหุม และกรุโครงหลังคาโครงขางและติดตั้งระบบปรับ
อากาศรถโดยสารหุมและกรุโครงขางรถโดยสารติดตั้งบันไดประตูชองเก็บสัมภาระโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลัก
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2304

ประกอบโครงสรางสวนลาง

1 -6 - 3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบและการประกอบชัสซีคานพื้นไดตรงตามมาตรฐาน
2. สามารถปฏิบัติงานประกอบชัสซีคานพื้นตามแบบกําหนด
3. สามารถปฏิบัติงานประกอบติดตั้งโครงสรางรถโดยสารและชิ้นสวนตางๆเขากับตัวรถ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงตอเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขอกําหนดการเขียนแบบ การประกอบสวนลางรถโดยสาร
2. รางแบบ ถายแบบ ทําอุปกรณจับยึด ประกอบโครงสรางชัสชีแบบคานและแบบโมโนครอต
3. ปูพื้นรถโดยสาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบชิ้นสวนโครงสรางรถโดยสารชัสซีคานพื้นอานแบบเขียนแบบ
วางแบบวัดตัดขึ้นรูปประกอบชิ้นสวนตางๆเขากับโครงสรางสรางอุปกรณจับยึดและตรวจสอบชิ้นสวนโครงสราง
รถโดยสารตามมาตรฐานโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
2103-2305

สรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสาร

1 -6 - 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบวางแบบและสรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสาร
2. สามารถปฏิบัติงานขึ้นโครงในขึ้นรูปสวนหนาและสวนทายกรุแผนหนาและแผนทายรถ
โดยสาร
3. สามารถปฏิบัติงานติดตั้งอุปกรณและการเตรียมพื้นผิวโครงสรางสวนหนาและสวนทายรถ
โดยสาร
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงตอเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1 .แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบวางแบบและสรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสาร
2. ขึ้นโครงในขึ้นรูปสวนหนาและสวนทายกรุแผนหนาและแผนทายรถโดยสารตามแบบ
ที่กําหนด
3. ติดตั้งอุปกรณและการเตรียมพืน้ ผิวโครงสรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสารตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบวางแบบและการสรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสารโดย
การวางแบบและเขียนแบบขึ้นโครงในขึ้นรูปกรุแผนหนาและแผนทายติดอุปกรณและการเตรียมพื้นผิวโครงสราง
สวนหนาและสวนทายวัดและตรวจสอบสวนหนาและสวนทายรถโดยสารตามมาตรฐานโดยใชอุปกรณถูกตองตาม
หลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103 - 2306
ตกแตงผิวสําเร็จรถโดยสาร
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการเตรียมผิวโปวสีพนสีรถโดยสาร
2. สามารถปฏิบัติงานเตรียมผิวโปวสีพนสีรถโดยสาร
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงตอเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเตรียมผิวโปวสีพนสีรถโดยสาร
2. เตรียมผิวโปวสีพนสีรถโดยสารไดตามมาตรฐาน
3. ตรวจสอบขอบกพรองและแกไขตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเตรียมผิวโปวสีพนสีรถโดยสารการเตรียมผิวรถโดยสาร
การโปวสีและเตรียมผิวเพือ่ พนสีพนสีพื้นและสีจริงตรวจสอบขอบกพรองและแกไขโดยใชอุปกรณ
ถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103-2307

บริการเครื่องลางรถโดยสาร

1 -6 - 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบรองรับน้ําหนักระบบบังคับเลี้ยวระบบเบรกและการวิเคราะห
ศูนยลอรถโดยสาร
2. สามารถปฏิบัติงานถอดวัดตรวจสอบสภาพประกอบระบบรองรับน้ําหนักระบบบังคับเลี้ยว
ระบบเบรกและการวิเคราะหศูนยลอรถโดยสาร
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย และ
รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1 .แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบรองรับน้ําหนักระบบบังคับเลี้ยวระบบเบรกและการ
วิเคราะหศูนยลอรถโดยสาร
2. ถอดวัดตรวจสอบสภาพประกอบระบบรองรับน้ําหนักระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก
และการวิเคราะหศูนยลอรถโดยสารไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทํางานการถอดประกอบการตรวจสภาพระบบรองรับน้ําหนักระบบ
บังคับเลี้ยวระบบเบรกและการวิเคราะหศูนยลอโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลัก
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103–2308

ติดตั้งอุปกรณประกอบตกแตงภายในรถโดยสาร

1 -6 - 3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบวางแบบการติดตั้งอุปกรณตกแตงภายใน
2. สามารถเขียนแบบวางแบบจัดองคประกอบติดตั้งอุปกรณตกแตงภายในรถโดยสาร
3. สามารถปฏิบัติงานวัดและตรวจสอบตําแหนงการติดตั้งอุปกรณตกแตงภายใน
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอยประณีตและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขอกําหนดการติดตั้งอุปกรณประกอบตกแตงภายในรถ
2. ออกแบบ เขียนแบบ วางแบบ จัดองคประกอบอุปกรณประกอบและตกแตงภายในรถโดยสาร
3. ติดตั้ง ประกอบอุปกรณประกอบและตกแตงภายในรถโดยสารตามขอกําหนด พรบ.ขนสง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบเลือกวัสดุตกแตงติดตั้งสวนประกอบและอุปกรณตกแตงภายในรถ
โดยสารเกาอี้นงั่ ระบบสุขภัณฑโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2103–2309

สรางชิ้นสวนไฟเบอรกลาสรถโดยสาร

1-3-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบสรางตนแบบคํานวณหาน้ําหนักผลิตชิ้นงานไฟเบอรกลาส
2. สามารถออกแบบสรางตนแบบคํานวณหาน้ําหนักชิ้นงานไฟเบอรกลาส
3. สามารถปฏิบัติงานผลิตชิ้นงานไฟเบอรกลาสที่ใชในรถโดยสาร
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอยประณีตและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบสรางตนแบบผลิตชิ้นสวนรถโดยสารดวยไฟเบอรกลาส
2. ออกแบบ เขียนแบบ กําหนดชนิด ปริมาณวัสดุ อุปกรณ สรางตนแบบชิ้นงานไฟเบอรกลาส
3. ผลิตชิ้นงานไฟเบอรกลาสแบบLay up ที่ใชในรถโดยสาร
4. ผลิตชิ้นงานไฟเบอรกลาสแบบเสริมแรงและติดอุปกรณเชื่อมยึด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการการใชเครื่องมืออุปกรณและวัสดุงานไฟเบอรกลาส
การออกแบบการสรางตนแบบการคํานวณหาน้ําหนักชิ้นงานและวิธีการผลิตชิ้นงานไฟเบอรกลาสที่ใชในรถ
โดยสารโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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2103-2310

เดินสายไฟฟารถโดยสาร

1-3-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟารถโดยสาร
2. สามารถอานแบบและติดตั้งระบบไฟฟาสัญญาณรถโดยสาร
3. สามารถอานแบบและติดตั้งระบบไฟฟาอํานวยความสะดวกรถโดยสาร
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบตรงตอเวลารักษาความสะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบติดตั้งระบบไฟฟาสัญญาณไฟฟาอํานวยความสะดวก
2. ติดตั้งอุปกรณ เดินสายไฟฟาระบบไฟฟาสัญญาณรถโดยสาร
3. ติดตั้งอุปกรณ เดินสายไฟฟาระบบไฟฟาอํานวยความสะดวกรถโดยสาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบการติดตั้งการตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟาของระบบ
ไฟฟารถโดยสารโดยใชอุปกรณถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
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สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2110-1001
เขียนแบบเครื่องกลเบื้องตน

1-3-2

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2110-2001
การเขียนภาพสเกตช
2110-2002
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเขียนแบบ
2110-2003
การเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานดวยคอมพิวเตอร
2110-2004
การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร
2110-2005
การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องมือกลดวยคอมพิวเตอร
2110-2006
การเขียนแบบสั่งงานการผลิตดวยคอมพิวเตอร
2110-2007
การเขียนแบบแผนคลี่
2110-2008
การเขียนแบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกสดวยคอมพิวเตอร
2110-2009
กลศาสตรเครื่องกล
2110-2010
โปรแกรมซีเอ็นซีเบื้องตน
2110-2011
คณิตศาสตรเครื่องกล
2100-1009
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน

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

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2110-2101
การเขียนแบบโครงสรางดวยคอมพิวเตอร
2110-2102
การเขียนแบบจิ๊กและฟกซเจอรดวยคอมพิวเตอร
2110-2103
การเขียนแบบแมพิมพโลหะดวยคอมพิวเตอร
2110-2104
การเขียนแบบแมพิมพพลาสติกดวยคอมพิวเตอร
2110-2105
การเขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร
2110-2106
การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร
2110-2107
การเขียนแบบทอและสุขภัณฑดวยคอมพิวเตอร
2110-2108
การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดว ยคอมพิวเตอร
2110-2109
การประมาณราคา
2110-2110
กรรมวิธีการผลิต
2110-2111
งานวัดละเอียด

1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2 -0 - 2
2 -0 - 2
1-2-2
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2110-2112
2110-2113
2110-2114
2110-2115
2110-2116
2110-2117
2110-2118

โลหะวิทยาเบือ้ งตน
เทคโนโลยีพลาสติก
งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
ระบบปมและทอในงานอุตสาหกรรม
การเขียนแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร
การเขียนแบบระบบบําบัดน้าํ เสียดวยคอมพิวเตอร
การเขียนแบบงานหลอดวยคอมพิวเตอร
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2110-1001

เขียนแบบเครื่องกลเบื้องตน

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่องกล การใชเครื่องมือ อุปกรณเขียนแบบ
2. มีทักษะเกี่ยวกับการอานแบบและเขียนแบบเครื่องกลเบื้องตนเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพสาม
มิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเครื่องกล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด
ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเขียนแบบเทคนิคเครื่องกล การใชเครื่องมือ การบํารุงรักษาอุปกรณเขียนแบบ
ตามหลักการ
2. อานและเขียนแบบภาพฉาย ภาพสเกตซ ภาพตัด และภาพสามมิติ ตามแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การอ า นแบบ เขี ย นแบบเครื่ อ งกลเบื้ อ งต น การใช แ ละการบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเครื่องกล เสน ตัวเลข ตัวอักษร การสรางรูปเรขาคณิต การกําหนด
ขนาดของมิติ มาตราสวน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ ภาพตัดและแบบสั่งงานการ
ผลิต (Working Drawing)

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2110-2001

การเขียนภาพสเกตช

1-3–2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธีการถายทอดรายละเอียดของรูปลักษณจากตนแบบใหเปนภาพสองมิติและสามมิติโดยการ
สเกตชดวยมือเปลา
2. สามารถสเกตชรูปเรขาคณิตและสัญลักษณบนระนาบฉายปกติและระนาบเอียง สเกตชภาพแยกชิ้นและ
ภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกล 2 มิติและ 3 มิติ จากตนแบบซึ่งเปนแบบเขียน (Drawing) เปนของจริง
และจินตนาการ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต อดทน มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสเกตช (Sketch)จากตนแบบดวยมือเปลา
2. สเกตช ภ าพแยกชิ้ น และภาพประกอบชิ้ น ส ว นเครื่ อ งกลสองมิ ติ แ ละสามมิ ติ ต ามหลั ก การและ
กระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนภาพสเกตช (Sketch) ดวยมือเปลาจากตนแบบซึ่งเปนแบบเขียน เปนของ
จริงและจินตนาการ ความสําคัญของการสเกตช เทคนิคในการสเกตชรูปเรขาคณิตและสัญลักษณบนระนาบปกติ
และระนาบเอียง การสเกตชภาพฉายแยกชิ้นและภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกลสองมิติและสามมิติจากตนแบบ
2110-2002

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเขียนแบบ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธีการใชคอมพิวเตอรในการเขียนแบบ
2. สามารถติดตั้งอุปกรณและโปรแกรมสําเร็จรูปใชคอมพิวเตอรในการออกแบบเขียนแบบ ภาพประกอบ
และภาพแยกชิ้นสวน 2 มิติ และ 3 มิติ
3 มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูเทา
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในการเขียนแบบ
2. ติดตั้งอุปกรณและโปรแกรมสําเร็จรูปใชคอมพิวเตอรในการออกแบบภาพประกอบและภาพแยก
ชิ้นสวน 2 มิติ และ 3 มิติ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในการเขียนแบบ การติดตั้งอุปกรณและโปรแกรมสําเร็จรูป
การใชคําสั่งเขียนภาพฉาย เขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้นสวน 2 มิติ และ 3 มิติ การสั่งพิมพแบบดวย
เครื่องพิมพ
2110-2003

การเขียนแบบชิน้ สวนมาตรฐานดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจมาตรฐานและหลักการเขียนแบบ การระบุคุณภาพผิวและเกณฑความคลาดเคลื่อน สลักเกลียว
สลักอัด สปริง เพลา ลิ่ม สไปลน (spline) รองลื่น และตลับลูกปน สัญลักษณงานเชื่อม และการเขียน
รายการวัสดุดวยคอมพิวเตอร
2. สามารถเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน เขียนภาพตัด ระบุคุณภาพผิวและเกณฑความคลาดเคลื่อน เขียน
แบบสลักเกลียว สลักอัด สปริง เพลา ลิ่ม สไปลน รองลื่น และตลับลูกปน เขียนแบบสัญลักษณงาน
เชื่อมและเขียนรายการวัสดุดวยคอมพิวเตอร
3 .มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูเทา
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบ การระบุคุณภาพผิวและเกณฑความคลาดเคลื่อน สลักเกลียว
สลักอัด สปริง เพลา ลิ่ม สไปลน (spline) รองลื่น และตลับลูกปน สัญลักษณงานเชื่อม และการเขียน
รายการวัสดุดวยคอมพิวเตอร
2. เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน เขียนภาพตัด ระบุคุณภาพผิวและเกณฑความคลาดเคลื่อน เขียนแบบสลัก
เกลียว สลักอัด สปริง เพลา ลิ่ม สไปลน รองลื่น และตลับลูกปน สัญลักษณงานเชื่อมและเขียนรายการ
วัสดุดวยคอมพิวเตอรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชมาตรฐานและวิธีการเขียนแบบชิ้นสวน การเขียนภาพตัด การระบุคุณภาพ
ผิวและเกณฑความคลาดเคลื่อน สลักเกลียว สลักอัด สปริง เพลา ลิ่ม สไปลน รองลื่น และตลับลูกปน การเขียนแบบ
สัญลักษณงานเชื่อม การเขียนรายการวัสดุดวยคอมพิวเตอร
2110-2004

การเขียนแบบชิน้ สวนเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบเฟอง คลัตช คลัปปลิง เบรก ลอสายพานและลูกเบี้ยวดวยคอมพิวเตอร
2. สามารถเขียนแบบเฟอง คลัตช คลัปปลิง เบรก ลอสายพาน และ ลูกเบี้ยวดวยคอมพิวเตอร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูเทา
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูหลักการเขียนแบบเฟอง คลัตช คลัปปลิง เบรก ลอสายพานและลูกเบี้ยวดวยคอมพิวเตอร
2. เขียนแบบเฟอง คลัตช คลัปปลิง เบรก ลอสายพาน และ ลูกเบี้ยวดวยคอมพิวเตอรตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสเกตชแบบเขียนแบบเฟอง เฟองตรง เฟองเฉียงและเฟองดอกจอก คลัตช
คลัปปลิง เบรก ลอสายพาน และ ลูกเบี้ยวดวยคอมพิวเตอร
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2110-2005

การเขียนแบบชิน้ สวนเครื่องมือกลดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ เขียนแบบชุดแทนทายเครื่องกลึง ชุดปอมจับมีดเครื่องกลึง ชุดเพลาหัวจับเครื่องกลึง
ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดปอนอัตโนมัติเครื่องไส ปากกาจับงานเครื่องกัดดวยคอมพิวเตอร
2. สามารถเขียนแบบชุดแทนทายเครื่องกลึง ชุดปอมจับมีดเครื่องกลึง ชุดเพลา หัวจับเครื่องกลึง ปากกา
จับงานเครื่องไส ชุดปอนอัตโนมัติเครื่องไส ปากกาจับงานเครื่องกัดดวยคอมพิวเตอร
3. มีเ จตคติ และกิ จนิ สัย ในการทํ างานดว ยความอดทน ประณีตรอบคอบ มี ความคิด ริเ ริ่มสร างสรรค
รูเทาทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องมือกลดวยคอมพิวเตอร
2. เขียนแบบชิ้นสวนเครื่องมือกลดวยคอมพิวเตอร ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับการเขียนแบบชุดแทนท ายเครื่อ งกลึง ชุด ปอมจับมี ดเครื่อ งกลึง ชุดเพลาหัว จั บ
เครื่องกลึง ปากกาจับงานเครื่องไส ชุดปอนอัตโนมัติเครื่องไส ปากกาจับงานเครื่องกัดดวยคอมพิวเตอร
2110-2006

การเขียนแบบสั่งงานการผลิตดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการการสเกตชแบบ เขียนแบบการระบุสัญลักษณในแบบงานงานผลิต งานกลึง ไส กัด
เจาะ ดวยคอมพิวเตอร
2. สามารถเขียนแบบงานผลิตชิ้นงาน งานกลึง งานไส งานกัด งานเจาะดวยคอมพิวเตอร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูเทา
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูหลักการสเกตชแบบ เขียนแบบการระบุสัญลักษณในแบบงานผลิต งานกลึง ไส กัด เจาะ
ดวยคอมพิวเตอร
2. สเกตชแบบ เขียนแบบการระบุสัญลักษณในแบบงานผลิต งานกลึง ไส กัด เจาะ ดวยคอมพิวเตอร
ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสเกตชแบบ เขียนแบบ การระบุสัญลักษณในแบบงานผลิต งานกลึง งานไส
งานกัด งานเจาะดวยคอมพิวเตอร
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2110-2007

การเขียนแบบแผนคลี่

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแผนคลี่โดยวิธีเสนขนาน รัศมีและสามเหลี่ยม
2. สามารถเขียนแบบแผนคลี่ โดยวิธีเสนขนาน รัศมีและสามเหลี่ยม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเขียนแผนคลี่โดยวิธีเสนขนาน รัศมีและสามเหลี่ยม
2. เขียนแบบแผนคลี่โดยวิธีเสนขนาน รัศมีและสามเหลี่ยมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การสเกตช แ บบ เขี ย นแบบแผ น คลี่ งานรู ป ทรงเรขาคณิ ต ทรงเหลี่ ย ม
ทรงกระบอก ทรงกรวย โดยวิธีเสนขนาน รัศมีและสามเหลี่ยม
2110-2008

การเขียนแบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกสดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจหลั ก การทํ า งานของระบบนิ ว แมติ ก ส แ ละไฮดรอลิ ก ส การอ า นและเขี ย นแบบวงจรด ว ย
คอมพิวเตอร
2. สามารถอานแบบวงจร สเกตชแบบ เขียนแบบวงจรนิวแมติกสและไฮดรอลิกสดวยคอมพิวเตอร
3. มีเ จตคติ และกิ จนิ สัย ในการทํ างานดว ยความอดทน ประณีตรอบคอบ มี ความคิด ริเ ริ่มสร างสรรค
รูเทาทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส การอานและเขียนแบบวงจร
ดวยคอมพิวเตอร
2. อานแบบวงจร สเกตชแบบ เขียนแบบวงจรนิวแมติกสและไฮดรอลิกสดวยคอมพิวเตอรตามหลักการ
และกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การอ า นแบบ สเกตช แ บบ เขี ย นแบบวงจรนิ ว แมติ ก ส แ ละไฮดรอลิ ก ส ด ว ย
คอมพิวเตอร หลักการทํางานของระบบและการควบคุม สัญลักษณของอุปกรณและวงจร
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล

258
2110-2009

กลศาสตรเครื่องกล

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักกลศาสตร แรง โมเมนต ความเสียดทาน ความเร็ว ความเรง จุดศูนยถวง และความเคน
2. สามารถคํานวณ และออกแบบเบื้องตน ชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวกับงานเครื่องกล
3. มีกิจนิสัยในการคิด และการทํางาน ที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักกลศาสตร แรง โมเมนต ความเสียดทาน ความเร็ว ความเรง จุดศูนยถวง และ
ความเคน
2. คํานวณ และออกแบบเบื้องตน ชิ้นสวนอุปกรณที่เกี่ยวกับงานเครื่องกลตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการกลศาสตร แรง การรวมและแยกแรง โมเมนต ความเสียดทาน ความเร็ว ความเรง
จุดศูนยถวง และความเคน การคํานวณและประยุกตใชเบื้องตน เกี่ยวกับการออกแบบชิ้นสวนและอุปกรณในงาน
เครื่องกล
2110-2010

โปรแกรมซีเอ็นซีเบื้องตน

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจหลั ก การทํ า งานเครื่ อ งมื อ กลซี เ อ็ น ซี โครงสร า งโปรแกรมซี เ อ็ น ซี การเขี ย นโปรแกรมงาน
เครื่องมือกล
2. สามารถอานและเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึงและงานกัด ตรวจสอบและทดสอบโปรแกรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ มีแบบแผนและความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานและเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี
2. อานและเขียนโปรแกรมซีเอ็นซี งานกลึง งานกัด ตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบและทดสอบโปรแกรมซีเอ็นซี งานกลึง งานกัด ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานและเขียนโปรแกรมเครื่องมือกลซีเอ็นซี เครื่องกลึง เครื่องกัด โครงสราง
ของโปรแกรม คําสั่งการทํางานของคมตัด เครื่องมือ และอุปกรณในเครื่องมือกลซีเอ็นซี การตรวจสอบและทดสอบ
โปรแกรม
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล

259
2110-2011

คณิตศาสตรเครื่องกล

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับงานเครื่องกล
2. สามารถคํานวณความยาว พื้นที่ น้ําหนัก การกําหนดพิกัดความเผื่อของชิ้นงาน ความเร็วรอบ ความเร็ว
ขอบและความเร็วตัด อัตราทดและระบบสงกําลังดวยสายพานและเฟอง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับงานเครื่องกล
2. คํานวณความยาว พื้นที่ น้ําหนัก การกําหนดพิกัดความเผื่อของชิ้นงาน ความเร็วรอบ ความเร็วขอบและ
ความเร็วตัด อัตราทดและระบบสงกําลังดวยสายพานและเฟอง ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการคํานวณความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ําหนัก พิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ
ความเร็วขอบ อัตราทด ระบบสงกําลังดวยสายพานและเฟอง เวลางานกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน อัตราเรียว
เกลียว ฟงกชั่นตรีโกณมิติ
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล

260

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2110-2101

การเขียนแบบโครงสรางดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบโครงสรางซึ่งยึดรอยตอดวยสลักเกลียว หมุดย้ํา และ
การเชื่อม ดวยคอมพิวเตอร
2. สามารถอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบโครงสรางซึ่งยึดรอยตอดวยสลักเกลียว หมุดย้ํา และ การ
เชื่อม ดวยคอมพิวเตอร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูเทา
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบโครงสรางซึ่งยึดรอยตอดวยสลักเกลียว
หมุดย้ํา และการเชื่อม
2. อานแบบสเกตชแบบ เขียนแบบโครงสรางซึ่งยึดรอยตอดวยสลักเกลียว หมุดย้ํา และการเชื่อม ตาม
หลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบโครงสรางซึ่งยึดรอยตอดวยสลักเกลียว หมุดย้ํา และการเชื่อม ดวย
คอมพิวเตอร หลักการตอชิ้นสวน สัญลักษณและการระบุขอกําหนด วัสดุ มาตรฐาน
2110-2102

การเขียนแบบจิ๊กและฟกซเจอรดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบสเกตชแบบ เขียนแบบจิ๊กและฟกซเจอร
2. สามารถอานแบบสเกตชแบบ เขียนแบบจิ๊กและฟกซเจอรดว ยคอมพิวเตอร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูเทา
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบสเกตชแบบ เขียนแบบจิ๊กและฟกซเจอรดวยคอมพิวเตอร
2. อานแบบสเกตชแบบ เขียนแบบจิ๊กและฟกซเจอรดวยคอมพิวเตอรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของจิ๊กและฟกซเจอร อานแบบสเกตชแบบ เขียนแบบสั่งงานการ
ผลิตจิ๊กและฟกซเจอรดว ยคอมพิวเตอร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล

261
2110-2103

การเขียนแบบแมพิมพโลหะดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบ สเกตชแบบ การเขียนแบบแมพิมพตัดเจาะและแมพิมพปมขึ้นรูปโลหะ
2. สามารถอานแบบ สเกตชแบบ การเขียนแบบแมพิมพตัดเจาะและแมพิมพปมขึ้นรูปโลหะดวย
คอมพิวเตอร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูเทา
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบ สเกตชแบบ การเขียนแบบแมพิมพตัดเจาะและแมพิมพปมขึ้น
รูปโลหะดวยคอมพิวเตอร
2. อานแบบ สเกตชแบบ การเขียนแบบแมพิมพตัดเจาะและแมพิมพปมขึ้นรูปโลหะดวยคอมพิวเตอรตาม
หลัการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของแมพิมพตัดเจาะและแมพิมพปมขึ้นรูปโลหะ อานแบบ สเกตช
แบบ เขียนแบบสั่งงานการผลิตแมพิมพโลหะดวยคอมพิวเตอร
2110-2104

การเขียนแบบแมพิมพพลาสติกดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบแมพิมพฉีด แมพิมพเปาและแมพิมพอัดพลาสติก
2. สามารถอ า นแบบ สเกตช แ บบ เขี ย นแบบแม พิ ม พ ฉี ด แม พิ ม พ เ ป า และแม พิ ม พ อั ด พลาสติ ก ด ว ย
คอมพิวเตอร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูเทา
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบแมพิมพฉีด แมพิมพเปาและ
แมพิมพอัดพลาสติกดวยคอมพิวเตอร
2. อานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบแมพิมพฉีด แมพิมพเปาและแมพิมพอัดพลาสติกดวยคอมพิวเตอรตาม
หลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของแมพิมพฉีด แมพิมพเปาและแมพิมพอัดพลาสติก อานแบบ
สเกตชแบบ เขียนแบบสั่งงานการผลิตแมพิมพพลาสติกดวยคอมพิวเตอร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล

262
2110-2105

การเขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบระบบทออุตสาหกรรม
2. สามารถอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูเทา
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร
2. อานแบบสเกตชแบบ เขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเ กี่ย วกับหลักการทํ างานของระบบท อ การเขีย นแบบระบบท ออุตสาหกรรมสํา หรั บ
ของเหลวและกาซ การอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร
2110-2106

การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบอาคารโครงสราง และแบบบานพักอาศัยชั้นเดียว
2. สามารถอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบอาคารโครงสราง และแบบบานพักอาศัยชั้นเดียว
ดวยคอมพิวเตอร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูเทา
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบอาคารโครงสราง และแบบบานพักอาศัย
ชั้นเดียวดวยคอมพิวเตอร
2. อานแบบ สเกตชแบบเขียนแบบอาคารโครงสราง และแบบบานพักอาศัยชั้นเดียวดวยคอมพิวเตอรตาม
หลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบกอสราง อาคาร โครงสรางไมขนาดเล็ก แบบ
กอสรางบานพักอาศัยชั้นเดียวยกพื้นโครงสรางไม แบบบานพักอาศัยชั้นเดียวขนาดเล็ก ดวยคอมพิวเตอร
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263
2110-2107

การเขียนแบบทอและสุขภัณฑดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบระบบน้ําใช ระบบน้ําทิ้ง ระบบระบายอากาศ และ
สุขภัณฑในอาคาร
2. สามารถอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบระบบน้ําใช ระบบน้ําทิ้ง ระบบระบายอากาศ และสุขภัณฑใน
อาคารดวยคอมพิวเตอร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูเทา
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบระบบน้ําใช ระบบน้ําทิ้ง ระบบระบาย
อากาศ และสุขภัณฑในอาคารดวยคอมพิวเตอร
2. อานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบระบบน้ําใช ระบบน้ําทิ้ง ระบบระบายอากาศ และสุขภัณฑในอาคาร
ดวยคอมพิวเตอรตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบระบบทอและสุขภัณฑ การอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบระบบ
น้ําใชและสุขภัณฑ ระบบน้ําทิ้ง ระบบระบายอากาศในอาคารดวยคอมพิวเตอร
2110-2108

การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง แบบระบบไฟฟากําลัง แบบงาน
เครื่องกลไฟฟาและแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส
2. สามารถอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง แบบระบบไฟฟากําลัง แบบงาน
เครื่องกลไฟฟาและแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร
3 มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูเทา
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง แบบระบบ
ไฟฟากําลัง แบบงานเครื่องกลไฟฟาและแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร
2. อานแบบสเกตชแบบ เขียนแบบงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง แบบระบบไฟฟา แบบงานเครื่องกลไฟฟา
และแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร ตามหลักการและกระบวนการ
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264
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สัญลักษณและการทํางานของอุปกรณ
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การอานแบบสเกตชแบบ เขียนแบบงานติดตั้งไฟฟาแสงสวาง แบบระบบไฟฟากําลัง
แบบงานเครื่องกลไฟฟา และแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร
2110-2109

การประมาณราคา

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ การประมาณราคาคาแรงงาน คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ ในกระบวนการผลิตชิ้นงาน
2. สามารถประมาณราคาคาแรงงาน คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ ในกระบวนการผลิตชิ้นงาน
3. มีกิจนิสัยในการคิด การทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การประมาณราคาคาแรงงาน คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ ในกระบวนการ
ผลิตชิ้นงาน
2. ประมาณราคาคาแรงงาน คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ ในกระบวนการผลิตชิ้นงานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประมาณราคาคาแรงงาน คาวัสดุ และคาใชจายอื่นๆ ในกระบวนการผลิตชิ้นงาน
การจัดทํารายการเสนอราคา
2110-2110

กรรมวิธีการผลิต

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของกรรมวิธีการผลิตโลหะและพลาสติก
2. สามารถเลือกกรรมวิธีการผลิตโลหะและพลาสติก
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของกรรมวิธีการผลิตโลหะและพลาสติก
2. เลือกกรรมวิธีการผลิตโลหะและพลาสติกตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกรรมวิธีการผลิตโลหะดวยเครื่องมือกล การขึ้นรูปรอน การขึ้นรูปเย็น การขึ้น
รูปดวยกรรมวิธีทางไฟฟา เคมี คลื่นความถี่สูง การขึ้นรูปพลาสติกดวยวิธีตางๆ
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265
2110-2111

งานวัดละเอียด

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1 เขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
2. สามารถปฏิบัติงานดานเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ สอบเทียบ (Calibration) จัดเก็บและ การ
บํารุงรักษาเครื่องมือวัด
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
2. ใชเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ ตามหลักการและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบหลังการใชงานตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด หนาที่ การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดทั้งแบบมีขีดมาตรา
และไมมีขีดมาตรา รวมถึงวิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามขอกําหนดในมาตรฐาน การจัดเก็บและการบํารุงรักษา
2110-2112

โลหะวิทยาเบื้องตน

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับสมบัติของโลหะ โครงสรางโลหะ แผนภูมิสมดุล เหล็กและเหล็กคารไบด ผลของความ
รอนจากการเชือ่ มที่มีตองานเชื่อม
2. มีความสามารถในการทดสอบสมบัติของโลหะ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การของสมบั ติ ข องโลหะ โครงสร า งโลหะ แผนภู มิ ส มดุ ล เหล็ ก และ
เหล็กคารไบด ผลของความรอนจากการเชื่อมที่มีตองานเชื่อม
2. ทดสอบสมบัติของโลหะอยางงายตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติของโลหะ การผลิตเหล็ก โครงสรางของโลหะแบบ BCC FCC และHCP แผนภูมิ
สมดุลของเหล็ก-เหล็กคารไบด อิทธิพลของความรอนที่มีผลตอการเชื่อมและบริเวณกระทบรอน (HAZ) การ
จําแนกชนิดของโลหะโดยพิจารณาจากสมบัติของโลหะ การทดสอบชนิดของเหล็กโดยวิธีดูประกายไฟ การ
ทดสอบความแข็งดวยตะไบ การปรับปรุงสมบัติของโลหะโดยใชความรอน การดูโครงสรางเหล็กกลา
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266
2110-2113

เทคโนโลยีพลาสติก

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการแบงชนิดและประเภทของพลาสติก
2. สามารถเลือกใชพลาสติกใหเหมาะสมกับงาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและคํานึงถึง
สิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการแบงชนิดและประเภทของพลาสติก
2. เลือกใชพลาสติกใหเหมาะสมกับงานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการแบงชนิด ประเภท โครงสรางโมเลกุล สมบัติและการใชงานของพลาสติก ความ
ปลอดภัยและมลภาวะที่เกิดจากการใชงาน
2110-2114

งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ วิธีการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
2. สามารถซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลตามแผนงาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
2. ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลหลังการใชงานตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน เทคนิคการถอดประกอบชิ้นสวน การปรับแตง
การปรับผิว การติดตั้ง การใชเครื่องมือในงานซอมบํารุง การเคลื่อนยาย การติดตั้งเครื่องจักรในโรงงาน และความ
ปลอดภัยในการซอมบํารุง
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2110-2115

ระบบปมและทอในงานอุตสาหกรรม

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของปมและเครื่องอัดอากาศ ทอและอุปกรณ
2. สามารถซอม และบํารุงรักษาปมน้ํา และเครื่องอัดอากาศ ติดตั้งทอและอุปกรณ
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน ดวยความเรียบรอย และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของปมและเครื่องอัดอากาศ ทอและอุปกรณ
2. ถอดประกอบปมน้ํา และเครื่องอัดอากาศตามหลักการและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาปมน้ํา และเครื่องอัดอากาศหลังการใชงานตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภท ชนิด คุณลักษณะและการใชงานของปม และเครื่องอัดอากาศแบบตางๆ
สัญลักษณทอและอุปกรณตางๆ ที่ใชสําหรับการตอทอในงานอุตสาหกรรม และปฏิบัติการถอดประกอบ ทดสอบ
การทํางานและบํารุงรักษาปมน้ํา เครื่องอัดอากาศ และการตอทอแบบตางๆ
2110-2116

การเขียนแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบอุปกรณสงกําลัง อุปกรณหลอลื่น อุปกรณรองลื่นและ
อุปกรณรางเลื่อน
2. สามารถอานแบบ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูเทา
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เกี่ย วกั บหลัก การอา นแบบ สเกตชแบบ เขี ยนแบบอุ ปกรณส งกํ าลั ง อุ ปกรณ หล อลื่ น
อุปกรณรองลื่นและอุปกรณรางเลื่อนดวยคอมพิวเตอร
2. อานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบอุปกรณสงกําลัง อุปกรณหลอลื่น อุปกรณรองลื่นและอุปกรณราง
เลื่อนดวยคอมพิวเตอร ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบอุปกรณสงกําลัง อุปกรณหลอลื่น
อุปกรณรองลื่นและอุปกรณรางเลื่อนดวยคอมพิวเตอร
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2110-2117

การเขียนแบบระบบบําบัดน้ําเสียดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจหลั ก การอ า นแบบ สเกตช แ บบ เขี ย นแบบระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย จากแหล ง ชุ ม ชนหรื อ จาก
อุตสาหกรรม
2. สามารถอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบระบบบําบัดน้ําเสียจากแหลงชุมชนหรือจากอุตสาหกรรมดวย
คอมพิวเตอร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูเทา
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบระบบบําบัดน้ําเสียจากแหลงชุมชนหรือ
จากอุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร
2. อ า นแบบ สเกตช แ บบ เขี ย นแบบระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย จากแหล ง ชุ ม ชนหรื อ จากอุ ต สาหกรรมด ว ย
คอมพิวเตอร ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบระบบบําบัดน้ําเสียจากแหลงชุมชนหรือจาก

อุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร
2110-2118

การเขียนแบบงานหลอดวยคอมพิวเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบ สเกตชแบบ เขียนแบบกระสวนและแบบหลอทราย
2. สามารถอานแบบ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรครูเทา
ทันความกาวหนาของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ หลัก การอ า นแบบ สเกตชแ บบ เขี ย นแบบกระสวนและแบบหล อ ทรายด ว ย
คอมพิวเตอร
2. อานแบบสเกตชแบบ เขียนแบบกระสวนและแบบหลอทรายดวยคอมพิวเตอร ตามหลักการและ
กระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การอ า นแบบ สเกตช แ บบ เขี ย นแบบกระสวนและแบบหล อ ทรายด ว ย
คอมพิวเตอร
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สาขาวิชาชางซอมบํารุง
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2111-2001
เขียนแบบงานซอมบํารุง
2111-2002
ชิ้นสวนเครื่องจักรกล
2111-2003
งานซอม สราง ชิ้นสวนเครือ่ งจักรกล
2111-2004
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
2111-2005
การบํารุงรักษา
2111-2006
งานบํารุงรักษาเชิงปองกัน
2111-2007
งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
2111-2008
งานติดตั้งเครือ่ งจักรกล
2111-2009
การวัดและตรวจสอบในงานบํารุงรักษา
2111-2010
งานระบบทอในงานอุตสาหกรรม

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

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2111-2101
คณิตศาสตรเครื่องกล
2111-2102
งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2111-2103
วัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม
2111-2104
งานเชื่อมซอมบํารุง
2111-2105
งานปรับแตงชิน้ สวนเครื่องจักรกล
2111-2106
งานซอมบํารุงชิ้นสวนเครื่องจักรกล
2111-2107
งานเขียนแบบไฟฟา
2111-2108
งานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา
2111-2109
งานสงกําลังเครื่องจักรกล
2111-2110
งานบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง
2111-2111
งานซอมบํารุงอุปกรณขนถายวัสดุ
2111-2112
งานตรวจสอบวัสดุ
2111-2113
งานสรางอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด
2111-2114
ปฏิบัตินิวแมติกสและไฮดรอลิกส
2111-2115
งานปฏิบัติงานบํารุงรักษา

2-0-2
1-3-2
2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
0-6-2
0-6–2
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2111-2116
2111-2117
2111-2118

ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน
ปฏิบัติงานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2111-2001

เขียนแบบเพื่องานซอมบํารุง

1-3-2

วิชาบังคับกอน : 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบ และเขียนแบบสั่งงาน มาตรฐานการเขียนแบบ การแสดงรายละเอียด ระบบ
การกําหนดขนาด การกําหนดขนาด การเขียนแบบชิ้นสวนอยางงาย การเขียนแบบเพื่อการผลิต การ
แสดงสัญลักษณในแบบงาน
2. มีทักษะในการเขียนภาพสั่งงานภาพประกอบภาพแยกชิ้นและรายการวัสดุ ดวยภาพสเก็ต
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความประณีต รอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานและเขียนแบบสั่งงาน มาตรฐานการเขียนแบบ การแสดงรายละเอียด
ภาพ ระบบการกําหนดขนาด การกําหนดขนาด การเขียนแบบชิ้นสวนอยางงาย การเขียนแบบเพื่อการ
ผลิต การแสดงสัญลักษณในแบบงาน
2. สเก็ตแบบชิ้นสวนเครื่องกลดวย ภาพแยกชิ้นเพื่อสั่งงานผลิตชิ้นสวนซอมบํารุงตามมาตรฐาน ISO
3. สเก็ตแบบสั่งงานดวยภาพแยกชิ้น ภาพประกอบและรายการวัสดุ ตามมาตรฐานการเขียนแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานและ สเก็ตแบบสั่งงาน ภาพประกอบภาพแยกชิ้น และรายการวัสดุ
มาตรฐานการเขียนแบบ การวางภาพตามมาตรฐาน ISO-A และ ISO-E การแสดงรายละเอียดภาพ เสนขอบเงา ภาพ
ตัดและลายตัด ระบบการกําหนดขนาด การกําหนดขนาดรูปทรงตางๆ การกําหนดขนาดแบบขนาน แบบสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง และแบบ Co-ordinate การเขียนแบบชิ้นสวนอยางงาย การเขียนแบบเพื่อการผลิต การแสดงตําแหนง
งานเชื่อมและการบัดกรี การแสดงสัญลักษณในแบบงาน ความหยาบของผิวงาน พิกัดความเผื่อ และงานสวม
2111-2002

ชิ้นสวนเครื่องจักรกล

2 -0 - 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจ ชนิด หนาที่ และการเลือกใชงานชิ้นสวนเครื่องจักรกล
2. เขาใจหลักการของงานสวม การถอดประกอบ ติดตั้ง และการบํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องจักรกล
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ ชนิด หนาที่ ลักษณะการใชงาน ชิ้นสวนจับยึด ชิ้นสวนสงกําลัง และงานสวม
ชิ้นสวนของเครื่องจักรกล
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการถอดประกอบ ติดตั้ง ชิ้นสวนจับยึด ชิ้นสวนสงกําลังและงานสวมชิ้นสวน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการบํารุงรักษา ชิ้นสวนจับยึด ชิ้นสวนสงกําลังและงานสวมชิ้นสวน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิด รูปแบบ ลักษณะการใชงานสวมของชิ้นสวนเครื่องจักรกล การถอดประกอบ ติดตั้ง
การบํารุงรักษา โบลทและนัต แหวนรอง เพลา ลิ่ม สลัก รองเลื่อน ตลับลูกปน ซีล สปริง เฟอง สายพานและ
พูลเลย โซ ลูกเบี้ยว คลัตช คัปปลิง เบรก และเทเปอรบูช
2111-2003

งานซอม สราง ชิ้นสวนเครื่องจักรกล

1-3-2

วิชาบังคับกอน : 2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการซอมสรางชิ้นสวนเครื่องจักรกล ดวยการกลึง กัด ไส เจียระไน ตัด เจาะ และเชื่อม
2. สามารถปฏิบัติงานซอมสรางชิ้นสวนเครื่องจักรกล ดวยการกลึง กัด ไส เจียระไน ตัด เจาะ และเชื่อม
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตระหนักถึงความปลอดภัยและ
สิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการซอมสรางชิ้นสวนเครื่องจักรกล ดวยการกลึง กัด ไส เจียระไน ตัด เจาะ
และเชื่อม
2. ซอมชิ้นสวนเครื่องจักรกล ดวยการกลึง กัด ไส เจียระไน ตัด เจาะ และเชื่อม
3. สรางชิ้นสวนเครื่องจักรกล ดวยการกลึง กัด ไส เจียระไน ตัด เจาะ และเชื่อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการซอม สรางชิ้นสวนเครื่องจักรกล ดวยการกลึง กัด ไส เจียระไน ตัด เจาะและ
เชื่อม การใชเครื่องมือวัดตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องจักรกล ปฏิบัติงานตามกฎขอบังคับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม
2111-2004

นิวแมติกสและไฮดรอลิกส

1–3–2

วิชาบังคับกอน 2100-1009 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบือ้ งตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในหลักการของระบบนิวเมติกส ไฮดรอลิกสและระบบควบคุมดวยไฟฟา
2. สามารถอาน เขียน และติดตั้ง วงจรควบคุมการทํางานระบบนิวเมติกส ไฮดรอลิกส และระบบ
ควบคุมดวยไฟฟา
3. สามารถบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส ไฮดรอลิกส และระบบควบคุมดวยไฟฟา
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเรียบรอยประณีต และตระหนักถึงความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบและประกอบ วงจรนิวเมติกส ไฮดรอลิกสและระบบควบคุม
ดวยไฟฟา
2. ประกอบวงจรนิวเมติกส ไฮดรอลิกส และระบบควบคุมดวยไฟฟา ที่ทํางานไมซับซอน
3. ปรับแตง บํารุงรักษาระบบนิวเมติกส ไฮดรอลิกส และระบบควบคุมดวยไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทํางานเบื้องตน ชนิด หนาที่ ลักษณะ การใชงานของอุปกรณ
งานปรับปรุงสมบัติของลม น้ํามัน และชุดตนกําลัง งานอาน เขียน ประกอบติดตั้ง บํารุงรักษา ตรวจซอม วงจร
ระบบควบคุมอัตโนมัติ งานปรับตั้งคาตามคุณลักษณะเฉพาะในระบบนิวเมติกไฮดรอลิกส บันทึกรายงานผลการ
ตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ
2111-2005

การบํารุงรักษา

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเทคโนโลยีการบํารุงรักษา ชนิดของการบํารุงรักษา และการจัดองคกรบํารุงรักษา
2. เขาใจหนาที่ของเครื่องมือและอุปกรณเครื่องจักรกลพื้นฐานในการบํารุงรักษา
3. เขาใจหลักการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล ในงานอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ย วกั บเทคโนโลยีก ารบํ ารุ ง รักษาด ว ยตนเอง การบํา รุ งรั กษาเชิ งป อ งกั น และการ
บํารุงรักษาทวีผล
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องจักรกลพื้นฐาน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดทําประวัติเครื่องจักรกล และบันทึกการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบํารุงรักษาดวยตนเอง (Autonomous Maintenance) การบํารุงรักษาเชิงปองกัน
(Preventive Machine Maintenance) การบํารุงรักษาทวีผล (Total Productive Maintenance) การจัดองคกร
บํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การทําความสะอาด การหลอลื่น การขันแนนปรับแตง และการตรวจสอบ ของ
อุปกรณเครื่องจักรกลพื้นฐาน 6 ชนิด (6 Basics) โบลทนัท ระบบหลอลื่น ระบบสงกําลัง ระบบนิวเมติกส
ระบบไฮดรอลิกส และระบบไฟฟา การจัดทําประวัติเครื่องจักรกล การบันทึกการซอม บํารุงรักษาเครื่องจักรกล
และการจัดทําปายบงชี้ความผิดปกติ (Tag)
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2111-2006

งานบํารุงรักษาเชิงปองกัน

1-6-3

วิชาบังคับกอน 2111-2005 การบํารุงรักษา
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
2. สามารถปฏิบัติงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการบํารุงรักษาเชิงปองกัน และการบํารุงรักษาดวยตนเอง
2. บํารุงรักษาเครื่องจักรกล ดวยกระบวนการบํารุงรักษาดวยตนเอง (Autonomous Maintenance)
3. บํารุงรักษาเครื่องจักรกล ดวยกระบวนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance)
4. จัดทําประวัติการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล ในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการการบํารุงรักษาดวยตนอง (Autonomous Maintenance) และการ
บํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) และปฏิบัติเกี่ยวกับ งานบํารุงรักษาดวยตนเอง งานทําความสะอาด
เครื่องจักรแบบตรวจสอบ งานปรับปรุงความยากลําบากในการปฏิบัติงาน (Individual Improvement) การจัดทํา
มาตรฐานชั่วคราว และ 6 Basics งานบํารุงรักษาเชิงปองกัน การจัดทําแผนการบํารุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base)
และตามสภาพเครื่องจักร (Condition Base) งานบํารุงรักษาขณะหยุด เครื่องและขณะเดินเครื่อง งานทําความ
สะอาด งานหลอลื่น งานตรวจสอบสภาพการผิดปกติของเครื่องจักร งานปรับแตง งานใชเครื่องมือวัด งานตรวจ
สภาพเครื่องจักรดวยประสาทสัมผัส ทดสอบการทํางาน งานซอมเปลี่ยน และการจัดทําประวัติการบํารุงรักษา
เครื่องจักร
2111-2007

งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการซอมบํารุงเครื่องจักรกล แบบมีแผน และแบบไมมีแผน ในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถปฏิบัติงานซอมบํารุงเครื่องจักรกล แบบมีแผน และแบบไมมีแผน ในงานอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การซ อ มบํ า รุ ง เครื่ อ งจั ก รกล แบบมี แ ผนและแบบไม มี แ ผนในงาน
อุตสาหกรรม
2. ซอมบํารุงเครื่องจักรกลแบบมีแผน ในงานอุตสาหกรรม
3. ซอมบํารุงเครื่องจักรกลแบบไมมีแผน ในงานอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การซอมบํารุงเครื่องจักรกล แบบมีแผน และแบบไมมีแผน ในงานอุตสาหกรรม
งานตรวจสอบการเสื่อมสภาพของชิ้นสวน อุปกรณ งานวางแผนและจัดทําโครงการซอมบํารุง งานจัดเตรียม
ชิ้นสวน งานสเก็ตชแบบและจัดทําชิ้นสวนทดแทน งานติดตั้งอุปกรณ งานซอมบํารุง ถอดเปลี่ยนชิ้นสวน งาน
จัดทําประวัติ บันทึกและรายงานการซอม กิจกรรม 5 ส. และความปลอดภัยในงานซอมบํารุง
2111-2008

งานติดตั้งเครื่องจักรกล

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการติดตั้งเครื่องจักรกล
2. สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการติดตั้งเครื่องจักรกล
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการวางแผน การประกอบ และการทดสอบเครื่องจักรกล
2. จัดทําผังการติดตั้งเครื่องจักรกล และขนยาย
3. ประกอบ ติดตั้ง เครื่องจักรกล ตามขอกําหนด
4. ทดสอบการทํางานและสงมอบเครื่องจักรกล ตามขอกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฝกและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําผังการติดตั้งเครื่องจักรกล เตรียมพื้นที่ ขนยาย
เครื่องจักรกล ประกอบชิ้นสวนเครื่องจักร ปรับระดับ ติดตั้งระบบไฟฟา ทดสอบการทํางานของเครื่องจักรกล
ตามขอกําหนด ทดลองการผลิต สงมอบเครื่องจักรกล การบันทึกและรายงานผล ความปลอดภัยในการติดตั้ง
เครื่องจักรกล และกิจกรรม 5 ส.
2111-2009

การวัดและตรวจสอบในงานบํารุงรักษา

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการใชงาน ชนิด หนาที่ของเครื่องมือวัดและตรวจสอบ
2. มีทักษะการใช เครื่องมือวัดและตรวจสอบในงานบํารุงรักษา
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ ชนิด หนาที่ หลักการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดและตรวจสอบ
2. วัดและตรวจสอบในงานบํารุงรักษาไดตามขอกําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรฐานหนวยการวัดระบบอังกฤษ และระบบเมตริก หลักการ ชนิด การใช
และการบํารุงรักษา เครื่องมือวัดละเอียดมาตรวิทยามิติ เครื่องมือวัดความแข็ง ความตึงของสายพาน อุณหภูมิ
แสง เสียง ความดัน ความเร็วรอบ อัตราการไหล และการวัดคาทางไฟฟา
2111-2010

งานระบบทอในงานอุตสาหกรรม

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการทํางานของทอ วาลว ปม และเครื่องอัดอากาศ
2. มีทักษะในการซอมและบํารุงรักษาระบบทอ วาลว ปม และเครื่องอัดอากาศในงานอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน ดวยความเรียบรอย และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของทอ วาลว ปม และเครื่องอัดอากาศตามมาตรฐาน
ASTM/ASME
2. บํารุงรักษาและซอม ระบบทอ และวาลว ตามมาตรฐาน
3. บํารุงรักษาและซอม ปม เครื่องอัดอากาศ ตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด หนาที่ วัสดุและสวนประกอบ ของทอ วาลว ปม เครื่องอัดอากาศ
อุปกรณประกอบ สัญลักษณ ตามมาตรฐาน ASTM/ASME งานสเก็ตชและอานแบบงานทอ เตรียมเครื่องมือและ
อุปกรณ งานบํารุงรักษา ตรวจซอมระบบงานทอลม ทอกาซ ทอของเหลว ปม เครื่องอัดอากาศ กิจกรรม 5 ส
สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2111-2101

คณิตศาสตรเครื่องกล

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถนําวิชาคณิตศาสตรมาประยุกตใชกับงานเครื่องกล
2. มีเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรสําหรับใชในงานชาง หรืองานวิศวกรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการคํานวณทางคณิตศาสตรมาประยุกตใชกับงานเครื่องกล
2. คํานวณความยาว พื้นที่ ปริมาตร จุดศูนยถวง น้ําหนักวัสดุ และความเร็วตางๆ ในงานเครื่องกล
3. คํานวณหาอัตราทดของระบบสงกําลัง
4. คํานวณหาเวลาในงานเครื่องกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คํานวณ ระบบหนวย ความยาว เสนรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร จุดศูนยถวง น้ําหนักของ
วัสดุ ฟงชั่นตรีโกณมิติ พิกัดความเผื่อ ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตัด ระบบสงกําลังดวยสายพาน
เฟอง เรียว เกลียว อัตราทด และเวลาในงานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ
2111-2102

งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทําความเย็นและปรับอากาศ
2. มีทักษะในการติดตั้งตรวจสอบ บริการ บํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทําความเย็นและปรับอากาศ
2. ประกอบติดตั้งเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศตามขอกําหนด
3. บริการ บํารุงรักษา เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานการซอมบํารุง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทําความเย็นและปรับอากาศ โครงสรางและสวนประกอบของระบบ
เครื่องทําความเย็น วัฏจักรการทําความเย็น สารทําความเย็น น้ํามันเครื่องเย็น งานทอ งานบริการ บํารุงรักษา
เครื่องทําความเย็น และงานบริการเครื่องปรับอากาศ
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2111-2103
วัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจชนิดและสมบัติของวัสดุหลอลืน่
2. สามารถเลือกใช ตรวจสอบสภาพ และเก็บรักษาวัสดุหลอลืน่ ในงานอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด สมบัติวัสดุหลอลืน่ ในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใชวัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพและเก็บรักษาวัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิดของชนิด มาตรฐาน ขอกําหนด สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ทางกล การจัดเก็บ
วัสดุหลอลื่น แรงเสียดทาน การสึกหรอของชิ้นสวนอุปกรณ เครื่องจักรกล การเลือกใช การกําหนดปริมาณสาร
หลอลื่น และการตรวจสอบสภาพวัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม
2111-2104

งานเชื่อมซอมบํารุง

1- 3 - 2

วิชาบังคับกอน : 2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ วิธีการในงานเชื่อมซอมบํารุง
2. ระบุลักษณะของการสึกหรอประเภทตางๆ และสาเหตุของการชํารุดเสียหาย
3. เลือกวิธีการเชื่อมซอมบํารุงเหมาะสมกับลักษณะงาน
4. เชื่อมซอมบํารุงชิ้นงานตามขั้นตอนการเชื่อมซอมบํารุง
5. มีกิจนิสัยการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ประหยัด ปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการของกระบวนการเชื่อมซอมบํารุง
2. เชื่อมซอมบํารุงชิ้นงานโลหะกลุมเหล็ก ตามขอกําหนด
3. เชื่อมซอมบํารุงชิ้นงานโลหะนอกกลุมเหล็ก ตามขอกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการเชือ่ มซอมบํารุง การเชื่อมเพื่อปองกัน การเชื่อมซอมแซม ประเภท
ของการสึกหรอ สาเหตุของการชํารุดเสียหาย ตรวจสอบชนิดของโลหะชิน้ งาน การเตรียมชิ้นงานเชื่อมซอมบํารุง
วิธีการและลําดับขั้นการเชื่อมซอมบํารุงชิ้นงานโลหะกลุมเหล็ก เหล็กหลอ เหล็กเครื่องมือ สแตนเลส และงานเชื่อม
ซอมบํารุงชิ้นงานโลหะนอกกลุมเหล็ก ทองแดง ทองแดงผสม อลูมิเนียม อลูมิเนียมผสม ดวยวิธีการเชือ่ มดวยลวด
หุมฟลักซ มิก/แมก (MIG/MAG) ทิก (TIG) แลนประสาน การเชื่อมพอกและพนพอก กิจกรรม 5 ส และความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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2111-2105

งานปรับแตงชิ้นสวนเครื่องจักรกล

1- 3 - 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการตรวจสอบสภาพ และปรับแตงผิวชิ้นสวนเครือ่ งจักรกล
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพ และปรับแตงผิวชิ้นสวนเครื่องจักรกล
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบการทํางาน และปรับสมดุลชิ้นสวนเครือ่ งจักรกล
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบสภาพ และปรับแตงผิวชิ้นสวนเครือ่ งจักรกลตามมาตรฐานที่
กําหนด
2. ตรวจสอบสภาพ และปรับแตงผิวชิ้นสวนเครื่องจักรกลตามมาตรฐานที่กําหนด
3. ตรวจสอบการทํางานและปรับสมดุลชิ้นสวนเครื่องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการตรวจสอบ และปรับแตงชิ้นสวนเครื่องจักรกล งานตรวจสอบสภาพ
เครื่องจักรกล งานขูดปรับผิวงาน งานปรับแตงรางเลื่อนและรองลื่น งานปรับแตงชิ้นสวนทั่วไป งานปรับแตง
ชิ้นสวนสงกําลัง งานตรวจสอบการทํางาน งานปรับสมดุลชิ้นสวนเครื่องจักรกล ความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน และกิจกรรม 5 ส
2111-2106

งานซอมบํารุงชิ้นสวนเครื่องจักรกล

1- 3 - 2

วิชาบังคับกอน : 2111-2003 งานซอม สราง ชิ้นสวนเครื่องจักรกล
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ ซอมบํารุงชิ้นสวนเครือ่ งจักรกล
2. ซอมบํารุงชิ้นสวนเครื่องจักรกลตามมาตรฐานงานซอม
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน ดวยความเรียบรอย และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการซอมบํารุงชิ้นสวนเครื่องจักรกลตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ซอมบํารุงชิ้นสวนจับยึดในเครื่องจักรกล ตามมาตรฐานที่กําหนด
3. ซอมบํารุงชิ้นสวนสงกําลังในเครื่องจักรกล ตามมาตรฐานที่กําหนด
4. ซอมบํารุงชิ้นสวนอุปกรณในระบบนิวเมติกสไฮดรอลิกส ตามมาตรฐานที่กําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคูมือการใชงานของเครื่องจักรกล และปฏิบัติงานตรวจสภาพชิ้นสวน งานถอด
ประกอบ งานสเก็ตชแบบ งานแกไขปรับแตง โบลตและนัต เพลา รองลิ่ม รองเลือ่ น เฟอง สายพาน พูลเลย โซ
ลูกเบี้ยว คลัตช คัปปลิง เบรก เทเปอรบูช และอุปกรณนิวเมติกสไฮดรอลิกส การปฏิบัติงานตามขั้นตอน การ
รับประกันงานซอมตามขอกําหนด ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กิจกรรม 5 ส สิ่งแวดลอม การบันทึกและ
รายงานผล
2111-2107

เขียนแบบไฟฟา

1- 3 - 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
2. มีทักษะการอานและการเขียนแบบระบบไฟฟาและการควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย มีความรับผิดชอบ ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานที่กําหนด
2. อานและเขียนสัญลักษณ ที่ใชในการเขียนแบบวงจรไฟฟา แบบระบบไฟฟาและการควบคุมเครื่องจักร
ในงานอุสาหกรรม
2. อานแบบและเขียนแบบ วงจรไฟฟา ระบบไฟฟาและการควบคุมเครื่องจักรในงานอุสาหกรรม ตาม
มาตรฐานที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติมาตรฐานที่ใชในงานเขียนแบบไฟฟา ระบบ DIN IEC ANSI สัญลักษณทางไฟฟา
งานควบคุมมอเตอร วงจรกําลัง วงจรควบคุม อุปกรณควบคุมและปองกัน งานควบคุมมอเตอร การสตารท
มอเตอรโดยตรง การกลับทางหมุนมอเตอร การควบคุมแบบทํางานเรียงลําดับ การควบคุมดวยระบบไฟแรงต่ํา
การควบคุมมอเตอรแบบสตารท-เดทตา การออกแบบคํานวณหาขนาดเซอรกิตเบรกเกอร การหาขนาดสายไฟฟา
การอานแบบวงจรไฟฟาจากคูมือเครื่องจักรในโรงงาน
2111-2108

งานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา

1- 3 - 2

วิชาบังคับกอน : 2100-1006 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบํารุงรักษามอเตอรและอุปกรณควบคุม
2. สามารถ ประกอบติดตั้ง บํารุงรักษา ตรวจซอม วงจรควบคุมมอเตอรไฟฟา
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอยประณีต และตระหนักถึงความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบํารุงรักษามอเตอรและอุปกรณควบคุมตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ประกอบ ติดตั้ง มอเตอรและอุปกรณควบคุมไฟฟาตามมาตรฐานที่กําหนด
3. บํารุงรักษา ตรวจซอม มอเตอรและอุปกรณควบคุมไฟฟาตามมาตรฐานที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ หลักการทํางาน ชนิด โครงสราง สวนประกอบของมอเตอร
และอุปกรณควบคุม อานและเขียนวงจรพื้นฐาน งานประกอบติดตั้ง บํารุงรักษา ตรวจซอม วงจรกําลัง
วงจรควบคุมมอเตอรไฟฟา การควบคุมทิศทางการหมุน การปองกันกระแสเกินพิกัด ความปลอดภัยใน
งานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา การบันทึกและรายงานผล จิตสํานึกการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด
2111-2109

งานสงกําลังเครื่องจักรกล

1- 3 - 2

วิชาบังคับกอน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในหลักการของระบบงานสงกําลังเครื่องจักรกล
2. สามารถอาน เขียนแบบ และติดตั้งงานสงกําลังเครื่องจักรกล
3. สามารถบํารุงรักษาระบบงานสงกําลังเครื่องจักรกล
4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเรียบรอยประณีต และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การอานและการเขียนแบบ การติดตั้งและการบํารุงรักษาระบบงาน
สงกําลังเครื่องจักรกล
2. อาน เขียนแบบ และติดตั้งงานสงกําลังเครื่องจักรกล
3. บํารุงรักษาระบบงานสงกําลังเครื่องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทํางานเบื้องตน ชนิด หนาที่ ลักษณะ การใชงานของระบบงานสง
กําลังเครื่องจักรกลงาน อาน และเขียนแบบ ประกอบติดตั้ง บํารุงรักษา ตรวจซอมงานสงกําลังเครื่องจักรกล งาน
ปรับตั้งคาตามคุณลักษณะเฉพาะในระบบงานสงกําลังเครื่องจักรกล บันทึกรายงานผลการตรวจสอบระบบงานสง
กําลังเครื่องจักรกล
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2111-2110

งานบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง

1- 3 - 2

วิชาบังคับกอน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องตนกําลัง
2. สามารถปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและ หลักการบํารุงรักษาเครื่องตนกําลังตามขอกําหนด
2. ตรวจสภาพ และบํารุงรักษา เครื่องตนกําลังตามขอกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาคูมือการใชงานของเครื่องตนกําลัง และปฏิบัติงานเตรียมเครื่องมือ
งานตรวจสภาพชิ้นสวน งานเขียนขั้นตอนการถอดประกอบ งานถอดประกอบ งานซอมเปลี่ยนชิ้นสวน งาน
ทดสอบการทํางาน การปฏิบัติงานโดยใชเครื่องมืออยางถูกตองและปลอดภัย การบันทึกและรายงานผล
2111-2111

งานซอมบํารุงอุปกรณขนถายวัสดุ

1- 3 - 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางาน การบํารุงรักษาและการตรวจซอมอุปกรณขนถายวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถปฏิบัติงาน บํารุงรักษาและการตรวจซอม อุปกรณขนถายวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความตรงตอเวลา และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1.กแสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การบํารุงรักษาและการตรวจซอมอุปกรณขนถายวัสดุในงาน
อุตสาหกรรม ตามขอกําหนด
2.กบํารุงรักษาอุปกรณขนถายในงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานที่กําหนด
3.กตรวจซอมอุปกรณขนถายในงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณขนถายวัสดุ งานบํารุงรักษาและตรวจซอมอุปกรณขน
ถายวัสดุในงานอุตสาหกรรม สายพาน รางเลื่อน โซ เกลียวขนถาย ลูกกลิง้ กระพลอ อุปกรณขนถายดวยลม รอก
เครน โฟลคลิฟท และอุปกรณขนถายอื่นๆ ที่ใชในงานอุตสาหกรรม ความปลอดภัยในงานขนถายวัสดุ และ
กิจกรรม 5 ส ในงานซอมบํารุง.
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2111-2112

งานตรวจสอบวัสดุ

1- 3 - 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการตรวจสภาพของวัสดุ
2. มีความสามารถตรวจสภาพของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจสภาพของวัสดุในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ตรวจสภาพวัสดุในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตรวจสภาพของวัสดุ ถัง ทอ ฐานเครื่องจักรกล ชิ้นสวนเครื่องจักรกล
ทอระบบทําความเย็น ชิ้นสวนทําจากวัสดุตางชนิดกัน แผงระบายความรอน วัสดุผลิตจากเหล็กกลาคารบอน
เหล็กหลอ เหล็กกลาไรสนิม อลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม ทองแดงและทองแดงผสม วิธกี ารตรวจสอบรอยรั่ว
ดวยประสาทสัมผัส อุลตราโซนิค น้ํายาแทรกซึม การใชเครื่องมือวัดความหนา เครื่องมือตรวจสอบแรงดัน
ปฏิบัติงานตามกฎขอบังคับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม
2111-2113

งานสรางอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด

1- 3 - 2

วิชาที่ตองศึกษามากอน: จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเกี่ยวกับของอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด
2. มีทักษะในการสรางอุปกรณนาํ คมตัดและอุปกรณจับยึด
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน ดวยความเรียบรอย และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและโครงสรางอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด ตามมาตรฐาน
ที่กําหนด
2. สรางอุปกรณนาํ คมตัด ตามมาตรฐานที่กําหนด
3. สรางอุปกรณจบั ยึด ตามมาตรฐานที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด (Jig & Fixture) หลักการทํางานตามลักษณะ
งาน โครงสรางอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด เลือกใชวัสดุและชิ้นสวนมาตรฐาน สรางชิ้นสวนนําคมตัด
และอุปกรณจัดยึดตามแบบ งานประกอบและตรวจสอบ งานทดสอบการใชงาน งานแกไขปรับปรุงอุปกรณนํา
คมตัดและอุปกรณจับยึด งานบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
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2111-2114

ปฏิบัตินิวแมติกสและไฮดรอลิกส

0 -6 - 2

วิชาบังคับกอน : 2111-2004 นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอาน เขียน และติดตั้ง วงจรควบคุมการทํางานระบบนิวเมติกส ไฮดรอลิกส และระบบ
ควบคุมดวยไฟฟา
2. สามารถบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส ไฮดรอลิกส และระบบควบคุมดวยไฟฟา
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเรียบรอยประณีต และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. อาน เขียน และติดตั้ง วงจรควบคุมการทํางานระบบนิวเมติกส ไฮดรอลิกส และระบบควบคุมดวย
ไฟฟาตามมาตรฐานที่กําหนด
2. บํารุงรักษา ระบบนิวเมติกส ไฮดรอลิกส และระบบควบคุมดวยไฟฟาตามมาตรฐานที่กําหนด
3. ตรวจ ซอม ระบบนิวเมติกส ไฮดรอลิกส และระบบควบคุมดวยไฟฟาตามมาตรฐานที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานปรับปรุงสมบัติของลม น้ํามัน และชุดตนกําลัง งานอาน และเขียนแบบ ประกอบ
ติดตั้ง บํารุงรักษา ตรวจซอม วงจรระบบควบคุมอัตโนมัติ งานปรับตั้งคาตามคุณลักษณะเฉพาะในระบบนิวเมติ
กไฮดรอลิกส บันทึกรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมอัตโนมัติ
2111-2115

ปฏิบัติงานบํารุงรักษา

0 -6 - 2

วิชาบังคับกอน : 2111-2006 งานบํารุงรักษาเชิงปองกัน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถบํารุงรักษาเครื่องจักรกล ในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถจัดทําประวัติเครื่องจักร และการบันทึกการซอมเครื่องจักรกล
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลดวยตนเอง ในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานที่กําหนด
2. จัดทําประวัติเครื่องจักรและบันทึกการซอมเครื่องจักรกลตามมาตรฐานที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานบํารุงรักษาดวยตนเอง งานทําความสะอาดเครื่องจักรแบบตรวจสอบ งานปรับปรุง
ความยากลําบากในการปฏิบัติงาน (Individual Improvement) การจัดทํามาตรฐานชั่วคราว และ
6 Basic การจัดทําประวัติการบํารุงรักษาเครื่องจักร และบันทึกการซอมเครื่องจักรกล
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2111-2116

ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน

0 -6 - 2

วิชาบังคับกอน : 2111-2006 งานบํารุงรักษาเชิงปองกัน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเชิงปองกันและงานบํารุงรักษาดวยตนเอง
2. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. จัดทําแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
2. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลตามคาบเวลา ตามมาตรฐานที่กําหนด
3. บํารุงรักษาตามสภาพเครื่องจักรกล ตามมาตรฐานที่กําหนด
4. จัดทําประวัติเครื่องจักรและบันทึกการซอมเครื่องจักรกลตามมาตรฐานที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ งานบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) จัดทําแผนการบํารุงรักษาตาม
คาบเวลา (Time Base) และตามสภาพเครื่องจักร (Condition Base) งานบํารุงรักษาขณะหยุดเครื่องและขณะ
เดินเครื่อง งานทําความสะอาด งานหลอลื่น งานตรวจสอบสภาพการผิดปกติของเครื่องจักร งานปรับแตง งานใช
เครื่องมือวัด งานตรวจสภาพเครื่องจักรดวยประสาทสัมผัส ทดสอบการทํางาน งานซอมเปลี่ยน และการจัดทํา
ประวัติการบํารุงรักษาเครื่องจักร
2111-2117

ปฏิบัติงานซอมบํารุงเครื่องจักรกล

0 -6 - 2

วิชาบังคับกอน : 2111-2007 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. ปฏิบัติงานซอมบํารุงเครื่องจักรกล แบบมีแผน และแบบไมมีแผน ในงานอุตสาหกรรม
2. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ซอมบํารุงเครื่องจักรกล แบบมีแผนตามมาตรฐานที่กําหนด
2. ซอมบํารุงเครื่องจักรกล แบบไมมีแผนตามมาตรฐานที่กําหนด
3. จัดทําประวัติ และบันทึกการซอมบํารุงเครื่องจักรกล ในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานซอมบํารุงเครื่องจักรกล แบบมีแผน (Shutdown) และแบบไมมีแผน (Breakdown) ใน
งานอุตสาหกรรม งานตรวจสอบการเสื่อมสภาพของชิ้นสวน อุปกรณ งานวางแผนและจัดทําโครงการซอมบํารุง
งานจัด เตรียมชิ้นสวน งานสเก็ตชแบบและจัดทําชิ้นสวนทดแทน งานติดตั้งอุปกรณ งานซอมบํารุง ถอดเปลี่ยน
ชิ้นสวน งานจัดทําประวัติ รายงานการซอม กิจกรรม 5 ส. และความปลอดภัยในงานซอมบํารุง
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2111-2118

ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา

0 -6 - 2

วิชาบังคับกอน : 2111-2108 งานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. ประกอบติดตั้ง บํารุงรักษา ตรวจซอม วงจรควบคุมมอเตอรไฟฟา
2. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอยประณีต และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ประกอบติดตั้ง วงจรควบคุมมอเตอรไฟฟา ตามมาตรฐานที่กําหนด
2. บํารุงรักษา ตรวจซอมวงจรควบคุมมอเตอรไฟฟา ตามมาตรฐานที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประกอบติดตั้ง บํารุงรักษา ตรวจซอม วงจรกําลัง วงจรควบคุมมอเตอรไฟฟา
การควบคุมทิศทางการหมุน การปองกันกระแสเกินพิกัด ความปลอดภัยในงานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา การ
บันทึกและรายงานผล จิตสํานึกการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด
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สาขาวิชาชางตอเรือ
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2117-2001
เขียนแบบเรือ1
2117-2002
เขียนแบบเรือ2
2117-2003
ขยายแบบเรือ1
2117-2004
ขยายแบบเรือ 2
2117-2005
งานเขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร 1
2117-2006
เทคนิคการตอเรือและการเรือวิทยา
2117-2007
คณิตศาสตรชางตอเรือ
2117-2008
งานสีและการปองกันตัวเรือ
2117-2009
การประมาณราคา
2117-2010
งานเครื่องกลและระบบขับเคลื่อน
2117-2011
งานทอภายในเรือเบื้องตน

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

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานตอเรือโลหะ
2117-2101
งานเชื่อมไฟฟา 1
2117-2102
งานเชื่อมไฟฟา 2
2117-2103
งานเชื่อมไฟฟา 3
2117-2104
งานประกอบตัวเรือโลหะ
2117-2105
งานตอเรือโลหะ 1
2117-2106
งานตอเรือโลหะ 2
2117-2107
การซอมตัวเรือโลหะ
2117-2108
การควบคุมคุณภาพงานตอเรือ

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

สาขางานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส
2117-2201
งานไมเบื้องตน
2117-2202
งานประกอบตัวเรือไม
2117-2203
เครื่องจักรกลงานไม
2117-2204
งานตอกหมันยาชัน
2117-2205
งานสรางแบบหลอไฟเบอรกลาส

1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
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2117-2206
2117-2207

งานหลอและประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส
งานผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส

สาขางานนาวาสถาปตย
2117-2301
งานออกแบบรายละเอียดตัวเรือ
2117-2302
งานเขียนแบบระบบภายในเรือ
2117-2303
งานเขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร 2
2117-2304
เขียนแบบงานทอภายในเรือ
2117-2305
เขียนแบบเครื่องกลและระบบขับเคลื่อน
2117-2306
เขียนแบบระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในเรือ
2117-2307
งานประดิษฐกรรมการตอเรือ
2117-2308
กฎและขอบังคับในการตอเรือ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

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

สาขาวิชาชางตอเรือ

289

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2117-2001

เขียนแบบเรือ 1

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ วิธีการเขียนแบบและขยายแบบเรือ
2. สามารถเขียนภาพรางรายละเอียดเรือตามความตองการลูกคา (Detail Design)
3. สามารถเขียนแบบลายเสนเรือรูป PROFLIE,HALF BREADTH,BODY PLANสรางตารางออฟเซทเรือ
4. มีการรักษาความสะอาดและมีความประณีตในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูการเขียนแบบเบื้องตน และการเตรียมความพรอมในการเขียนแบบ
2. ปฏิบัติการเขียนแบบตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ตรวจสอบและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
4. มีกิจนิสัยรักความสะอาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือเขียนแบบเรือ การเขียนแบบลายเสนเรือลักษณะตางๆ
และ การเขียนตารางออฟเซท
2117-2002

เขียนแบบเรือ 2

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ วิธีการเขียนแบบโครงสรางเรือ
2. สามารถเขียนแบบสวนขยายโครงสรางเรือ
3. มีการรักษาความสะอาดและมีความประณีตในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมในการปฏิบัติการเขียนแบบ
2. ปฏิบัติการเขียนแบบตามที่ไดรับมอบหมาย
3. ตรวจสอบและแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
4. มีกิจนิสัยรักความสะอาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับลักษณะสวนตางๆของโครงสรางเรือ ปฏิบัติเขียนแบบโครงสรางเรือ เขียนแบบ
สวนขยายโครงสรางเรือ เขียนแผนคลี่เปลือกเรือ
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2117-2003

ขยายแบบเรือ 1

1-3–2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ วิธีการขยายแบบเรือ
2. สามารถขยายแบบถายแบบลายเสนเรือ
3. มีการรักษาความสะอาดและมีความประณีตในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของการขยายแบบเรือตามตารางที่กําหนด TABLE OFF OFSET
2. ขยายแบบ Profile Half Breadth Body plan
3. กิจนิสัยรักความสะอาด ปฏิบัติดวยความเรียบรอย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือขยายแบบเรือ การเตรียมพื้นที่ในการขยายแบบเรือ การขยายแบบ
ลายเสนเรือจากตารางออฟเซท
2117-2004

ขยายแบบเรือ 2

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ วิธีการขยายแบบเรือ ทําเทมเพลต
2. สามารถขยายแบบ ทําเทมเพลตชิ้นสวนโครงสรางเรือ แผนเปลือกเรือ
3. มีการรักษาความสะอาดและมีความประณีตในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการขยายแบบชิ้นสวนตางๆของเรือ
2. ขยายแบบโครงสรางตัวเรือ(hull structure) โครงสรางดาดฟาและเกงเรือ(Deck Plating)
3. ขยายแบบชิ้นสวนภายในเรือ(Detail drawing แผนเปลือกเรือ( Shell Plating)
4. สรางเทมเพลตชิ้นสวนโครงสรางเรือ ตัดชิ้นงานดวยมือ
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัตงานดวยความปราณึต และการเก็บรักษาเครื่องมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือขยายแบบเรือ ขยายแบบชิ้นสวนโครงสรางตางๆ ตัดตัวอยาง
ชิ้นสวนโครงสราง
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2117-2005

งานเขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร 1

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการใชและวิธีการทํางานของคําสั่งในโปรแกรมเขียนแบบเรือ
2. สามารถเขียนแบบรูปดานขาง รูปตัดความกวาง รูปตัดกง
3. มีความละเอียดรอบคอบ ทํางานเปนกระบวนการตั้งแตวางแผนจนถึงสรุปเปนรายงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกียวกับการใชคอมพิวเตอร
2. ใชคําสั่งในการเขียนแบบเรือ
3. ปฏิบัติงานตามที่ไดมอบหมายอยางเปนระบบ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานไดอยางเปนระเบียบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการใชเครื่องมืออุปกรณในการเขียนแบบ และคําสั่งพื้นฐานการใช
โปรแกรมในการเขียนแบบเรือ เขียนแบบรูปดานขาง รูปตัดความกวาง รูปตัดกง การใชคําสั่งในการคํานวณพื้นที่
ปริมาตร และการคํานวณไฮโดรสแตติคส
2117-2006

เทคนิคการตอเรือและการเรือวิทยา

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการวิวัฒนาการของการตอเรือและเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการตอเรือลักษณะของ
โรงงานตอเรืออูเรือและคานเรือ
2. มีความสามารถในการจําแนกลักษณะประโยชนการใชงานวัสดุที่ใชทําชิ้นสวนโครงสรางตัวเรือและ
อุปกรณประกอบตัวเรือ
3. มีความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทสัญลักษณกฎระเบียบกฎหมายการใชเรือการกูภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเขาใจหลักการวิวฒ
ั นาการของการตอเรือเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการตอเรือลักษณะของ
โรงงานตอเรืออูเรือและคานเรือ
2. จําแนกลักษณะวิธีการใชเครื่องมืออุปกรณในโรงงานตอเรืออูเรือและคานเรือ
3. เขาใจกฎหมายระเบียบการใชเรือและการตอเรือ
4. จําแนกลักษณะโครงสรางของเรือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วิ วั ฒ นาการการต อ เรื อ ลั ก ษณะของโรงงานต อ เรื อ คานเรื อ อู เ รื อ การเรี ย กชื่ อ โครงสร า ง
สวนประกอบและอุปกรณประกอบเรือตางๆการใชสัญลักษณในงานเรือการวางหมอนรองรับเรือการใชเชือกรอก
กวานอุปกรณกันกระทบสมอเรือการใชเรือและอุปกรณชวยชีวิตการขอความชวยเหลือ
2117-2007

คณิตศาสตรชางตอเรือ

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับคุณสมบัติของของไหล จุดศูนยกลางการลอยของเรือ
2. สามารถคํานวณหาพื้นที่ปริมาตรน้ําหนักเรือการใชกฎของซิมปสันการหาจุดศูนยกลางการลอยของเรือ
จุดเมตาเซนเตอรทริม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานมีความละเอียดรอบคอบความประณีตความอดทนขยันหมั่นเพียร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชสูตรคณิตศาสตร
2. ดําเนินการใชสูตรคณิตศาสตรในการแกไขปญหา
3. มีกิจนิสัยระเอียดรอบครอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของของไหล การคํานวณหาพื้นที่ปริมาตร กฎของซิมสัน การใชตารางคํานวณหา
น้ําหนักโมเมนตจุดศูนยกลางการลอยจุดเมตาเซนเตอรทริมของเรือ
2117-2008

งานสีและการปองกันตัวเรือ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการการกัดกรอนและการเกิดสนิมวิธีการปองกันการกัดกรอนการเลือกเครื่องมือ
อุปกรณการเลือกประเภทสี
2. มีความสามารถในการวางแผนปองกันการกัดกรอนตัวเรือการบํารุงรักษาเรือการเตรียมพื้นผิว การพนสี
การทาสี
3. มีกิจนิ สัยในการทํ างานดวยความละเอียดรอบคอบรู จักคิดและวางแผนงานตามลํ าดับขั้ นตอนอยา ง
ประหยัดและปลอดภัย เลือกใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางการ และเตรียมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามที่ไดรับมอบหมายอยางเปนระบบตามขั้นตอน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางเรียบรอยรอบครอบ
4. เลือกใชวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการปองกันการกัดกรอนและการเกิดสนิมสมบัติชนิดการใชงานของสีประเภท
ตางๆที่ใชกับเรือไม เรือโลหะและเรือไฟเบอรกลาส การเลือกใชน้ํามันผสมสีการเตรียมงานกอนการพนการทาและ
การเคลือบสีการยอมสีการแกไขขอบกพรองตลอดจนการซอมสี
2117-2009

การประมาณราคา

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการประมาณราคางานตอเรือและซอมบํารุงเรือ
2. สามารถแยกรายการหาปริมาณวัสดุอุปกรณคาแรงกําไรคาดําเนินการภาษี
3. มีความสามารถในการลงบัญชีรายการวัสดุอุปกรณและสรุปราคาเรือเพื่อการจางเหมาและการประกวด
ราคา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการประมาณราคางานตอเรือ
2. จัดทํารายการหาปริมาณวัสดุอุปกรณ คาแรง กําไร คาดําเนินการภาษี
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ระเอียดรอบครอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการแยกรายการวัสดุที่ใชในงานตอเรือแยกประเภทวัสดุปริมาณวัสดุที่ใชจากแบบประมาณการ
คาแรงจากงานแตละประเภทคาดําเนินการกําไรและภาษีลงบัญชีรายการสรุปราคา
คาเรือเอกสารประกวดราคาและการจางเหมา
2117-2010

งานเครื่องกลและระบบขับเคลื่อน

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการติดตั้งเครื่องยนตเรือและระบบเพลาเรือ
2. มีความสามารถติดตั้งเครื่องกลและเพลาเรือได
3. มีความละเอียดรอบคอบ รูจักคิดและวางแผนงานอยางมีขั้นตอนและทํางานดวยความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานเครื่องกลและระบบขับเคลื่อนเรือ
2. ติดตั้งเครื่องกลหลัก ระบบเพลาสงกําลัง เครื่องกลบนดาดฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา ตามแบบ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ระเอียดรอบครอบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องกล ระบบรองรับเพลาเรือ ขอตอเพลาเรือ เพลาเรือพรอมใบจักรเรือ ตาม
แบบมาตรฐานการจัดชั้นเรือ
2117-2011

งานทอภายในเรือเบื้องตน

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการวิธีการอานเขียนแบบทอในเรือการใชสัญลักษณรหัสขอกําหนดมาตรฐานงาน
ระบบทอในเรือ
2. มีความสามารถในการขยายแบบระบบทอระบบควบคุมประกอบติดตั้งซอมบํารุงอุปกรณทอน้ําทอลมทอ
ระบายอากาศในเรือ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบคิดและวางแผนการทํางานอยางละเอียดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานทอภายในเรือ
2. ติดตั้งอุปกรณ และเดินทอภายในเรือตามแบบกําหนด
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ระเอียดรอบครอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิธีการอานเขียนแบบทอในเรือการใชสัญลักษณรหัสขอกําหนดมาตรฐาน
งานระบบทอในเรือการขยายแบบระบบทอการเขียนภาพแผนคลี่ รอยตอทอการวางทอน้ํา ทอลมและทอระบายอากาศ
ในเรือดวยการใชเกลียว การเชื่อม การแลนประสานและหนาแปลนการตรวจสอบรอยรั่วของระบบทอ
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานตอเรือโลหะ
2117-2101

งานเชื่อมไฟฟา 1

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยในการเชื่อมกระบวนการเชื่อม
2. สามารถเชื่อมอารกลวดหุมฟลักซรอยตอตัวทีและเชื่อมหนาแปลนในทาเชื่อม 1F(PA) 2F (PB) 3F
(PF/PD) 4F (PE) ผานเกณฑทดสอบตามมาตรฐานที่กําหนด
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีปฏิบัติการเชื่อมโดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลครบถวน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเชื่อมโลหะ
2. ปฏิบัติงานเชื่อมไดตามที่มอบหมายอยางเปนระบบ
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานที่ละเอียดรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการสรางหุนจําลองเรืออัตราสวนและสัมประสิทธิ์ตางๆของเรือการราง
แบบการเลือกใชวัสดุอุปกรณการประกอบและตกแตงหุนจําลอง
2117-2102

งานเชื่อมไฟฟา 2

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจสมบัติและความสามารถในการเชื่อมวัสดุ
2. สามารถตรวจสอบงานเชื่อมดวยสายตาและตัดงอตามมาตรฐานงานเชื่อม
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติการเชื่อมโดยใชอุปกรณความปลอดภัยและตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบงานเชื่อม
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบจุดบกพรองงานเชื่อมไดตามมาตรฐาน
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานที่ละเอียดรอบคอบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อมสมบัติและความสามารถในการเชื่อมของชิ้นงานและ
ลวดเชื่อมชนิดตางๆสัญลักษณในงานเชื่อมสวนตางๆของรอยเชื่อมมุมและรอยเชื่อมรองชนิดของลวดเชื่อมการอาน
WPS (Welding Procedure Specification) และ PQR (Procedure Qualification Record) จุดบกพรองในงานเชื่อม
เทคนิคในการเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมดวยสายตา การดัดงอโคง และปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟาเหล็กแผน การตอชน
การเชื่อมบากรองวี ทุกทาเชื่อมดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซเซลลูโลสและเบสิก (Celluloseand Basic Electrode) โดยใช
อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2117-2103

งานเชื่อมไฟฟา 3

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของกระบวนการเชื่อมแบบอารกแกสคลุม (Gas Shielded Arc Welding) การเชื่อม ทิ
กมิก/แม็กการเชื่อมใตฟลักซ (Submerged) และการตัดพลาสมา (Plasma Cutting)
2. สามารถเลือกใชเครื่องเชื่อมอุปกรณวัสดุงานและวัสดุสิ้นเปลืองปรับคาพารามิเตอร ในการเชื่อม
ทิ
กมิก/แม็ก
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติการเชื่อมโดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลตรงตอเวลาและใชวัสดุเชื่อม
อยางประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานเชื่อมใตฟลักซ (Submerged)และตัดพลาสมา (Plasma Cutting)
2. ปฏิบัติงานเชื่อมทาราบและทาระดับไดตามมาตรฐาน
3. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานที่ละเอียดรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อมทิก (TIG) มิก/แม็ก (MIG/MAG) เครื่องมืออุปกรณวัสดุ
งานเชื่อมลวดเชื่อมชนิดและสมบัติของแกสคลุม (Gas Shielded) การนํากระบวนการเชื่อมทิกมิก/แม็ก การเชื่อม
ใตฟลักซ (Submerged) การเชื่อมและตัดพลาสมา (Plasma) ไปใชงานและปฏิบัติงานเชื่อมเดินแนวเชื่อมแผนตอชน
และตัวทีเหล็กกลาคารบอนต่ําเหล็กกลาไรสนิมและอะลูมิเนียมดวยทิกและมิก/แม็ก ในทาราบและทาระดับโดยใช
อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและศึกษาดูงานสถานประกอบการ
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2117-2104

งานประกอบตัวเรือโลหะ

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประกอบโครงสรางเรือโลหะและการวางแผนการตอเรือ
2. สามารถประกอบสวนตางๆของเรือโลหะ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบคิดและวางแผนในการทํางานอยางประณีตประหยัด
และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประกอบโครงสรางเรือโลหะและการวางแผนการตอเรือ
2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงาน
3. วางแผนประกอบสวนตางๆของเรือโลหะ
4. ประกอบสวนตางๆของเรือโลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานรางแบบงานถายแบบงานตัดงานดัดงานสรางเครื่องผอนแรง นั่งรานตอเรืองาน
ประกอบตัวเรืองานประกอบโครงสรางเรือการทําทวนหัวทวนทายกระดูกงู กงเรือ เพลาะเสริมไม การเขาแผนเปลือก
เรือ การยึดเหนี่ยวการติดตั้งสวนประกอบของเรือประเภทตางๆ
2117-2105

งานตอเรือโลหะ 1

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการเบื้องตนในการประกอบตัวเรือโลหะการใชเครื่องมือเครื่องจักรและเตรียมการ
ประกอบโครงสรางเรือ
2. มีความสามารถประกอบโครงสรางเรือโลหะ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอยประณีตรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการตอเรือโลหะ
2. ปฏิบัติงานอาชีพไดตามที่มอบหมายอยางเปนระบบ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ระเอียดรอบครอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนงานประกอบโครงสรางเรือโลหะ งานรางแบบถายแบบงานตัดงานพับ
งานดัดงานขึ้นรูปโลหะ งานระดับ งานประกอบโครงสรางเรือโลหะ งานทําอุปกรณจับยึดและชวยประกอบตัวเรือ
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2117-2106

งานตอเรือโลหะ 2

1-6-3

วิชาบังคับกอน 2117-2104 งานประกอบตัวเรือโลหะ 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจในหลักการประกอบแผนเปลือกเรือและเกงเรือ
2. มีความสามารถในการเชื่อมประกอบเปลือกเรือและเกงเรือ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอยประณีตรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการตอเรือโลหะ
2. ปฏิบัติงานอาชีพไดตามที่มอบหมายอยางเปนระบบ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ระเอียดรอบครอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการประกอบแผนเปลือกเรือและเกงเรือการจัดตําแหนงและลําดับขั้นตอนงาน
เชื่อม งานตกแตงผิวสําเร็จ งานติดตั้งอุปกรณปากเรือ
2117-2107

การซอมตัวเรือโลหะ

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูจักวิธีการตรวจสอบตัวเรือดวยเครื่องมือชนิดตางๆ
2. มีความเขาใจหลักการเชื่อมและตัดโลหะการซอมบํารุงตัวเรือโลหะการใชเครื่องมือ เครื่องจักรและการ
วางแผนการซอมบํารุงโครงสรางและเปลือกเรือ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานเปนระเบียบเรียบรอยประณีตรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการซอมตัวเรือโลหะ
2. ปฏิบัติงานอาชีพไดตามที่มอบหมายอยางเปนระบบ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ระเอียดรอบครอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบตัวเรือดวยตาและการใชเครื่องมือตรวจสอบตัวเรือ หลักการเชื่อมและ
ตัดโลหะดวยแกสไฟฟาการซอมบํารุงโครงสรางและเปลือกเรือการวางแผนงานงานรางแบบถายแบบงานตัดงานพับงาน
ดัดงานขึ้นรูปโลหะงานซอมโครงสรางเปลือกและเกงเรืองานทําอุปกรณจับยึดและชวยซอมเรืองานสีเรือ
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2117-2108

การควบคุมคุณภาพงานตอเรือ

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการควบคุมคุณภาพในการตอเรือ
2. มีความสามารถในการใชเครื่องมือวัด เครือ่ งมือสอบขนาด และกลองสํารวจในการตอเรือได
3. มิกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบและวางแผนในการทํางานอยางประณีตและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการตรวจสอบคุณภาพงานตอเรือ
2. ปฏิบัติงานอาชีพไดตามที่มอบหมายอยางเปนระบบ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ระเอียดรอบครอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมการตอเรือดวยเครือ่ งมือวัด เครื่องมือทดสอบรอยเชือ่ มแบบไมทําลาย
การวัดความหนาของสี การทดสอบ การทรงตัวเบื้องตน

สาขางานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส
2117-2201

งานไมเบื้องตน

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการวิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมืองานไม
2. สามารถปรับแตงลับเครื่องมือเก็บรักษาเครื่องมืองานไม
3. ทํางานดวยประณีตความขยันอดทนซื่อสัตยมีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจหลักการวิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมืองานไม
2. นําหลักการวิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมืองานไม
3. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
4. บันทึกปฏิบัติการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทไมที่ใชทําโครงสราง ประกอบดวย กระดูกงู ทวนหัว ทวนทาย กงเรือ
เปลือกเรือ เกงเรือ ความปลอดภัยในการทํางานไม หลักการใชและปรับแตงการเก็บบํารุงรักษาเครื่องมือพื้นฐาน งาน
ไม กบ เลื่อยสิ่ว คอน ขวาน สวาน การปรับแตงพื้นผิวการเลื่อยการตอไม การเขามุมไม การเจาะการผาเดือยและการ
เขาเดือยแบบตางๆ การเพลาะไมดวยสลักตะปูสลักไม และการเขารางลิ้นการดัดไม และขึ้นรูปไม
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2117-2202

งานประกอบตัวเรือไม

1-6-3

วิชาบังคับกอน 2117-2201 งานไมเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประกอบโครงสรางเรือไมและการวางแผนการตอเรือ
2. สามารถประกอบสวนตางๆของเรือไม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบคิดและวางแผนในการทํางานอยางประณีตประหยัด
และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประกอบโครงสรางเรือไมและการวางแผนการตอเรือ
2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงาน
3. วางแผนประกอบสวนตางๆของเรือไม
4. ประกอบสวนตางๆของเรือไม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานรางแบบงานถายแบบงานตัดงานดัดงานสรางเครื่องผอนแรง นั่งรานตอเรืองาน
ประกอบตัวเรืองานประกอบโครงสรางเรือการทําทวนหัวทวนทายกระดูกงู กงเรือ เพลาะเสริมไม การเขาแผนเปลือก
เรือ การยึดเหนี่ยวการติดตั้งสวนประกอบของเรือประเภทตางๆ
2117-2203

เครื่องจักรกลงานไม

1-6-3

วิชาบังคับกอน 2117-2201 งานไมเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชเครื่องจักรกลงานไม
2. มีความเขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม
3. กิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบคิดและวางแผนในการทํางานอยางประณีตประหยัดและ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงการใชเครื่องจักรกลงานไม
2. หลักการใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม
3. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
4. บันทึกการปฏิบัติงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและการใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม เครื่องเลื่อย สายพาน
เลื่อยฉลุ เครื่องเจาะไม เครื่องเพลาะไม เครื่องเลื่อยวงเดือน เครื่องกลึงไม เครื่องขัดกระดาษทราย
เครื่องไสใหญ เลื่อยตัด ไมเครื่องลอกบัว เครื่องเจียระไน เลื่อยมือไฟฟา เลื่อยฉลุมือไฟฟา สวานไฟฟาชนิดมือถือ
2117-2204

งานตอกหมันยาชัน

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการวิธีการซอมบํารุงเปลือกเรือไมเครื่องมือวัสดุที่ใช
2. สามารถเตรียมงานตอกหมันยาชันและทาสีเรือไม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบคิดและวางแผนในการทํางานอยางประณีตประหยัด
และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีการซอมบํารุงเปลือกเรือไมเครื่องมือวัสดุที่ใช
2. เตรียมงานตอกหมันยาชันและทาสีเรือไม
3. ปฏิบัติงานตอกหมันยาชัน
4. บันทึกการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิธีการบํารุงรักษาเรือไมทุกชนิด คุณสมบัติการใชงานของวัสดุที่ใชในการ
ตอกหมันยาชันและทาสีเรือรวมทั้งเครื่องมืออุปกรณตอกหมันยาชันและทาสีเรือ
2117-2205

งานสรางแบบหลอไฟเบอรกลาส

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการในการสรางตนแบบหลอดวยวัสดุชนิดตางๆ
2. สามารถสรางแมแบบหลอแบบตางๆ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอยประณีตรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. เขาใจหลักการในการสรางแบบหลอไฟเบอรกลาส
2. สรางแบบหลอไฟเบอรกลาสดวยไม
3. สรางแบบหลอไฟเบอรกลาส ดวยโลหะ
4. บันทึกการปฏิบัติงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสรางตนแบบดวยวัสดุชนิดตางๆ วิธีการหลอแมแบบดวยวัสดุอุปกรณชนิด
ตางๆ การยึดเหนี่ยวแมแบบหลอเพื่อความแข็งแรงการตกแตงแมแบบหลอและการเก็บบํารุงรักษาแบบหลออยางถูก
วิธี
2117-2206

งานหลอและประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการเลือกวัสดุวิธีการขั้นตอนการหลอและประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส
2. มีความสามารถในการหลอและประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส
3. มีกิจนิสัยในการรักษาความสะอาดเครื่องมือที่หลังจากการใชงานแลว
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจหลักการเลือกวัสดุวิธีการขั้นตอนการหลอและประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส
2. เตรียมเครื่องมือในงานหลอ
3. หลอตัวเรือไฟเบอรกลาส ตามแบบกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกวัสดุที่ใชในการหลอและประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส การลงแว็ก การ
ทาน้ํายาลอกแบบ การพนเจลโคตการปูใยแกวชนิดตางๆการทาโพลีเอสเตอรเรซิ่นในแมแบบการเลือกเครื่องมือและ
อุปกรณในการใชงานในแตละประเภท
2117-2207

งานผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามเข า ใจหลั ก การออกแบบชิ้ น งานผลิ ต ภั ณฑ ไ ฟเบอร ก ลาส การทํ า แม แ บบ การหล อ ชิ้ น งาน
ผลิตภัณฑและการตกแตงชิ้นงาน
2. สามารถออกแบบชิ้นงานผลิตภัณฑไฟเบอรกลาสการทําแมแบบการหลอชิ้นงานผลิตภัณฑและการ
ตกแตงชิ้นงาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอยประณีตรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงเข า ใจหลั ก การออกแบบชิ้ น งานผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ฟเบอร ก ลาส การทํ า แม แ บบ การหล อ ชิ้ น งาน
ผลิตภัณฑและการตกแตงชิ้นงาน
2. เขาใจหลักการออกแบบ ทําแบบหลอ หลอชิ้นงานไฟเบอรกลาส
3. ผลิตชิ้นงานไฟเบอรกลาสอยางงาย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานออกแบบชิ้นงานผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส การทําแมแบบ การหลอชิ้นงานผลิตภัณฑ
และการตกแตงชิ้นงาน คํานวณรายการวัสดุการเตรียมวัสดุเครื่องมือและอุปกรณทําแบบผลิตภัณฑประกอบในเรือ
ดวยไมโลหะปูนพลาสเตอรยางและไฟเบอรกลาส การหลอชิ้นงานผลิตภัณฑ ไฟเบอรกลาสการตกแตงชิ้นงานไฟ
เบอรกลาส

สาขางานนาวาสถาปตย
2117-2301

งานออกแบบรายละเอียดตัวเรือ

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการเขียนแบบรายละเอียดเพื่อใชในการผลิต
2. สามารถเขียนแบบชิ้นงานและเขียนแบบรายละเอียด เพื่อใชในการผลิตชิ้นสวนเรือได
3. มีความละเอียดรอบคอบในการทํางานเปนกระบวนการตั้งแตวางแผนจนถึงสรุปเปนรายงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจหลักการเขียนแบบรายละเอียดเพื่อใชในการผลิต
2. วางแผนในการปฏิบัติงาน
3. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
4. ปฏิบัติงานออกแบบรายละเอียดตัวเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนแบบชิ้นงาน เขียนแบบรายละเอียด เขียนแบบภาพประกอบ เขียนแบบแยก
ชิ้นสวนเรือ เขียนแบบภาพประกอบสามมิติของชิ้นสวนเรือ
2117-2302

งานเขียนแบบระบบภายในเรือ

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและขั้นตอนการเขียนแบบระบบตางๆ ภายในเรือ
2. มีความสามารถเขียนแบบระบบทอภายในเรือระบบ HAVC ภายในเรือ
3. มีความละเอียดรอบคอบรูจักคิดและวางแผนงานอยางมีขั้นตอน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงเขาใจหลักการและขั้นตอนการเขียนแบบระบบตางๆ ภายในเรือ
2. วางแผนในการปฏิบัติงาน
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3. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
4. ปฏิบัติงานเขียนแบบระบบภายในเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบระบบ Ballast tank ระบบระบายอากาศระบบทอขนสงของเหลว
ระบบทอไฮดรอลิกระบบทอไอน้ําระบบทอสุขภัณฑ
2117-2303

งานเขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร 2

1-6-3

วิชาบังคับกอน 2117-2005 งานเขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการออกแบบเขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร
2. สามารถเขียนแบบรูปดานรูปแปลนรูปตัดรูปโครงสรางสวนตางๆและรูประบบภายในเรือ
3. สามารถคํานวณพื้นที่ปริมาตรขับน้ําระวางขับน้ําของเรือประมาณราคาปริมาณวัสดุอุปกรณสรุปราคาเพื่อ
การสรางเรือ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชและวิธีทํางานของคําสั่งโปรแกรมเขียนแบบเรือ
2. คําสั่งการเขียนแบบลายเสนเรือ 3 มิติ
3. คําสั่งการคํานวณพื้นที่ ปริมาตรขับน้ํา ระวางขับน้ํา
4. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิธีการใชเครื่องมืออุปกรณในการเขียนแบบและคําสั่งพื้นฐาน การใช
โปรแกรมในการเขียนแบบเรือเขียนแบบรูปดานรูปแปลนรูปตัดรูปโครงสรางทวนหัวทวนทาย ดาดฟาเรือการวาง
เครื่องจักรและรูประบบภายในเรือระบบทอระบายอากาศระบบทอขนสงของเหลว ระบบทอสุขภัณฑคํานวณพื้นที่
ปริมาตรขับน้ําระวางขับน้ําของเรือประมาณราคาปริมาณวัสดุอุปกรณสรุปราคาเพื่อการสรางเรือ
2117-2304

เขียนแบบงานทอภายในเรืองาน

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ การอานแบบและเขียนแบบทอในเรือการใชสัญลักษณ รหัสขอกําหนดมาตรฐานงาน
ระบบทอในเรือ
2. มีความสามารถขยายระบบทอระบบควบคุมประกอบติดตั้งซอมบํารุงอุปกรณ ทอน้ํา ทอลม ทอระบาย
อากาศ ทอระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในเรือ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ คิด และวางแผนการทํางานอยางละเอียดและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงหลักการ การอานแบบและเขียนแบบทอในเรือการใชสัญลักษณ รหัสขอกําหนดมาตรฐานงาน
ระบบทอในเรือ
2. วางแผนในการปฏิบัติงาน
3. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
4. ประกอบติดตั้งระบบทอในเรือ
5. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการอานเขียนแบบทอในเรือ การใชสัญลักษณ มาตรฐานงานระบบทอในเรือการขยายแบบ
ระบบทอการเขียนภาพแผนคลี่ รอยตอทอ การวางทอน้ํา ทอลม ทอระบายอากาศ ทอระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ในเรือ การเชื่อม การแลนประสานและหนาแปลนการตรวจสอบรอยรั่วของระบบทอ
2117-2305

เขียนแบบเครื่องกลและระบบขับเคลื่อน

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการติดตั้งเครื่องยนตเรือและระบบเพลาเรือ
2. มีความสามารถเขียนแบบระบบติดตั้งเครื่องกลและเพลาเรือได
3. ความละเอียดรอบคอบ รูจักคิดและวางแผนงานอยางมีขั้นตอน
สมรรถนะรายวิชา
1. ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการติดตั้งเครื่องยนตเรือและระบบเพลาเรือ
2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบเครื่องกลและระบบขับเคลื่อน
3. ติดตั้งเครื่องยนตเรือและระบบเพลาเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบระบบติดตั้งเครื่องกล ระบบรองรับเพลาเรือ ขอตอเพลาเรือ เพลาเรือพรอมใบ
จักรเรือ ตามแบบมาตรฐานการจัดชั้นเรือ
2117-2306

เขียนแบบระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในเรือ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการกฎขอบังคับในการติดตั้งระบบไฟฟาและระบบอิเล็กทรอนิกสภายในเรือ
2. มีความสามารถเขียนแบบระบบไฟฟาและระบบอิเล็กทรอนิกสภายในเรือได
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ รูจักคิดและวางแผนในการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสงความเขาใจหลักการกฎขอบังคับในการติดตั้งระบบไฟฟาและระบบอิเล็กทรอนิกสภายในเรือ
2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบและเขียนแบบระบบไฟฟาและระบบอิเล็กทรอนิกส ระบบ
ควบคุม อุปกรณไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อุปกรณควบคุมระบบสื่อสารภายในเรือ
2117-2307

งานประดิษฐกรรมการตอเรือ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการสรางหุน จําลองเรือและรูจักการเลือกใชวัสดุในการทําเรือจําลอง
2. สามารถสรางหุน จําลองเรือชนิดตางๆ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานมีความละเอียดรอบคอบความประณีตความอดทนขยันหมั่นเพียร สามารถสราง
หุนจําลองเรือชนิดตางๆ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางหุนเรือจําลอง
2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ
3. สรางแบบจําลองเรือชนิด
4. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสรางหุนจําลองเรืออัตราสวนและสัมประสิทธิ์ตางๆของเรือการราง
แบบการเลือกใชวัสดุอุปกรณการประกอบและตกแตงหุนจําลอง
2117-2308

กฎและขอบังคับในการตอเรือ

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับกฎ ขอบังคับในการตอเรือของประเทศไทยและตางประเทศ ตามหลักมาตรฐานสากล
2. มีทักษะในการนํากฎ ขอบังคับในการตอเรือมาออกแบบเรือชนิดตางๆ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทําตามกฎระเบียบ มีความซื่อสัตยและรับผิดชอบ มีความตระหนักตอความ
ปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสองความรูและเขาใจเกี่ยวกับกฎ ขอบังคับในการตอเรือของประเทศไทยและตางประเทศ ตามหลัก
มาตรฐานสากล
2. นํากฎ ขอบังคับในการตอเรือมาออกแบบ
3. บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ เขียนแบบเรือ ประเภทชนิดของเรือตามกฎ ขอบังคับตามหลักมาตรฐานสากล
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หมวดทักษะวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาชางยนต
2101-800X

วิชาฝกงาน

*-*-X

สาขาวิชาชางกลโรงงาน
2102-800X

วิชาฝกงาน

*-*-X

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
2103-800X

วิชาฝกงาน

*-*-X

สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล
2110-800X

วิชาฝกงาน

*-*-X

สาขาวิชาชางซอมบํารุง
2111-800X

วิชาฝกงาน

*-*-X

สาขาวิชาชางตอเรือ
2117-800X

วิชาฝกงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

*-*-X

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

310

ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
21XX-800X

วิชาฝกงาน

*-*-X

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. ปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการจนเกิดความ
ชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับฝมือ
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมเครื่องมืออุปกรณในการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับฝมือ โดยผานความ
เห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการ
ฝกงาน
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาชางยนต
2101-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาชางกลโรงงาน
2102-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
2103-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล
2110-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาชางซอมบํารุง
2111-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

สาขาวิชาชางตอเรือ
2117-850X

วิชาโครงการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

*-*-X

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

312
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
21XX-850X

วิชาโครงการ

* - * -X

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางาน
2. ประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน
ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดทําโครงการ และนําเสนอผลงาน
2. ดําเนินการจัดทําโครงการ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการจัดทําโครงการ การวางแผน การดําเนินงาน การแกไขปญหา การ
ประเมินผล การจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงาน โดยปฏิบัติจัดทําโครงการสรางและหรือพัฒนางานที่ใช
ความรูและทักษะในระดับฝมือสอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะ
ของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
สาขาวิชาชางยนต
2101-9001
2101-9002
2101-9003
2101-9004
2101-9005
2101-9006
2101-9007

งานเครื่องมือกลชางยนต
งานแกสรถยนต
การขับขี่รถจักรยานยนต
งานซอมเครื่องยนตเบื้องตน
งานปรับแตงเครื่องยนตเบื้องตน
การผลิตชิ้นสวนยานยนต
พลังงานทดแทน

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

สาขาวิชาชางตอเรือ
2117-9001
2117-9002
2117-9003
2117-9004
2117-9005
2117-9006
2117-9007
2117-9008

การดํารงชีพในลําน้ํา
การปฐมพยาบาลเบื้องตน
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ
การปองกันและดับไฟ
การดํารงชีพในทะเล
งานไฟเบอรกลาสเบื้องตน
งานเสริมแข็งและโครงสราง
งานซอมตัวเรือไฟเบอรกลาส

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

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
2000-9201
2000-9202
2000-9203
2000-9204
2000-9205
2000-9206
2000-9207
2000-9208

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษอินเทอรเน็ต
ภาษาอังกฤษสมัครงาน
ภาษาอังกฤษโครงงาน
ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
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0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
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2000-9209
2000-9210
2000-9211
2000-9212
2000-9213
2000-9214
2000-9215
2000-9216
2000-9217
2000-9218
2000-9219
2000-9220
2000-9221
2000-9222
2000-9223
2000-9224
2000-9225
2000-9226
2000-9227
2000-9228
2000-9229
2000-9230
2000-9231

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสือ่ สาร 1
ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสือ่ สาร 2
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่อสาร 1
ภาษารัสเซียเพือ่ การสื่อสาร 2
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
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สาขาวิชาชางยนต
2101-9001

งานเครื่องมือกลชางยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการเลือกใชการใชการบํารุงรักษาและซอมดวยเครื่องมือกลชางยนต
2. เลือกใชเครื่องมือกล ซอมชิ้นสวนอุปกรณดว ยเครื่องมือกลชางยนต
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเลือกใชการใชการบํารุงรักษาและซอมดวยเครือ่ งมือกลชางยนต
2. เลือกใชเครื่องมือกล ซอมชิ้นสวนอุปกรณดว ยเครื่องมือกลชางยนตตามหลักและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตและซอมชิ้นงานดวยเครื่องมือกลชางยนต สวนประกอบลักษณะ
การใชงานการบํารุงรักษาเครื่องมือกล อุปกรณจับยึดและความปลอดภัยในการทํางาน
2101-9002

งานแกสรถยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานระบบเชื้อเพลิงแกสรถยนต
2. บํารุงรักษา อุปกรณ ติดตั้งและปรับแตงเครื่องยนตใชแกส
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานระบบเชื้อเพลิงแกสรถยนต
2. ติดตั้ง อุปกรณ ปรับแตงและบํารุงรักษาเครื่องยนตใชแกสตามหลักและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของเชื้อเพลิงแกส หลักการทํางาน การติดตั้ง การปรับแตงและ การ
ปรับปรุงสภาพเครื่องยนตใชเชื้อเพลิงแกสการตรวจซอมบํารุงรักษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการใช และการติดตั้ง
อุปกรณแกสรถยนต
2101-9003

การขับขี่รถจักรยานยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกฎจราจรการเตรียมและการขับขี่จักรยานยนตอยางปลอดภัย
2. ขับขี่รถจักรยานยนตอยางปลอดภัยตามกฎจราจรและการบํารุงรักษารถจักรยานยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการขับขี่จักรยานยนตมีมารยาทในการขับขี่และคํานึงถึงกฎจราจร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขับขี่จักรยานยนตตามกฎจราจร
2. บํารุงรักษาจักรยานยนตประจําวันตามคูมือ
3. เตรียมและตรวจสภาพรถจักรยานยนตกอนการใชงานตามคูมือ
4. ขับขี่จักรยานยนตตามสถานการณและกฎจราจร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมรถจักรยานยนต ติดเครื่องยนตขับขี่จักรยานยนตในสภาวะตางๆการ
ออกรถ ชะลอความเร็ว หยุดรถ จอดรถ ขับขี่อยางปลอดภัยตามกฎจราจรและการบํารุงรักษารถจักรยานยนต
2101-9004

งานซอมเครื่องยนตเบื้องตน
1-3-2
วิชาบังคับกอน :2101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีนและ
2101-2002 งานเครื่องยนตดีเซล
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือทดสอบตรวจหาขอขัดของของเครื่องยนตเบื้องตน
2. ใชเครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษ
3. ตรวจสภาพ เปลี่ยนและปรับแตงชิ้นสวนของเครื่องยนต
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือทดสอบตรวจหาขอขัดของของเครื่องยนตเบื้องตน
2. ตรวจสภาพ เปลี่ยนและปรับแตงชิ้นสวนของเครื่องยนตโดยใชเครื่องมือทั่วไปและเครื่องมือพิเศษ
ชางยนตตามหลักและกระบานการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือทั่วไป เครื่องมือพิเศษ ซอม ปรับแตงสมรรถนะของเครื่องยนต
และการบํารุงรักษาตามคูมือ
2101-9005

งานปรับแตงเครื่องยนตเบื้องตน

1-3-2

วิชาบังคับกอน :2101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีนและ
2101-2002 งานเครื่องยนตดีเซล
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชคูมือ เครื่องมือในการปรับแตงเครื่องยนต
2. ปรับแตงเครื่องยนตตามคูมือซอม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชคูมือ เครื่องมือในการปรับแตงเครื่องยนต
2. ปรับแตงเครื่องยนตตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสภาพทั่วไป การใชคูมือซอม เครื่องมือพิเศษ ปรับแตงสมรรถนะ
เครื่องยนตใหทํางานไดอยางสมบูรณ และบํารุงรักษาเครื่องยนตตามกําหนดระยะเวลา
2101-9006

การผลิตชิ้นสวนยานยนต

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการพื้นฐานระบบการผลิตชิ้นสวนยานยนต
2. เขาใจคุณสมบัติของวัสดุและเครื่องจักรกลที่เกี่ยวของกับการผลิตชิ้นสวนยานยนต
3. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นสวน
ยานยนต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานระบบการผลิตชิ้นสวนยานยนต
2. แสดงความรูเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุและเครื่องจักรกลที่เกี่ยวของกับการผลิตชิ้นสวนยานยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานระบบการผลิต วัสดุ เครื่องจักรกลที่เกี่ยวของกับการผลิต การขึ้นรูป
ชิ้นสวนยานยนตและการขนถายผลิตภัณฑ
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2101-9007

พลังงานทดแทน

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจความหมาย ประเภทของพลังงานทดแทน
2. เห็นประโยชนของพลังงาน การอนุรักษพลังงาน
3. เขาใจกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
4. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา เจตคติที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับความหมาย ประเภทของพลังงานทดแทน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับประโยชนของพลังงาน การอนุรักษพลังงาน ตามหลักการ
3 แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับพลังงานลม น้ํา ชีวมวล ความรอนใตพิภพ แสงอาทิตย การอนุรักษพลังงาน
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน
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สาขาวิชาชางตอเรือ
2117-9001

การดํารงชีพในลําน้ํา

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจในหลักการชวยชีวิตผูประสบอุทกภัย
2. มีความสามารถในการวายน้ํา พายเรือ ขับเรือยนต การใชวิทยุสื่อสาร
3. มีกิจนิสัยในการชวยเหลือผูอื่นและมีจิตอาสา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจในหลักการชวยชีวิตผูประสบอุทกภัย
2. การวายน้ํา พายเรือ ขับเรือยนต การใชวิทยุสื่อสาร
3. มีเจตคติที่ดีแกผูประสบภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการชวยชีวิตผูประสบอุทกภัย การวายน้ํา การพายเรือ การขับเรือยนต การใช
วิทยุสื่อสาร การเตรียมอุปกรณกูชีพ และการบํารุงรักษาเรือ อุปกรณในการกูชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องตน
2117-9002

การปฐมพยาบาลเบื้องตน

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน
2. มีทักษะในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตนและมีเจตคติที่ดีเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน
3. สามารถนําเอาความรูที่ไดไปประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูความเขาใจในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องตน
2. เลือกใชเครื่องมือและอุปกรณการปฐมพยาบาล
3. นําไปใชกับชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน มีทักษะ เจตคติที่ดีตอการปฐมพยาบาลและทําความรูที่
ไดประยุกตใชในชีวิตประจําวันตามกฎขอบังคับ STCW 19995 Chapter VI, Section VI/1 & Table A VI/1-3 มี
ความสามารถตามมาตรฐานของการปฐมพยาบาลเบื้องตนไดถูกตองและทันทวงทีตอเหตุฉุกเฉิน
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2117-9003

ความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในเรื่องความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ
2. มีทักษะในเรื่องความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ
3. สามารถนําเอาความรูที่ไดไปประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูความเขาใจในเรื่องความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ
2. เขาใจในเรื่องความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ
3. นําไปใชกับชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ความรับผิดชอบบนเรือ มีทักษะดานความปลอดภัยตรงตามมาตรฐานในการที่จะรู
และระบุถึงสิ่งที่อาจเกิดอันตรายในทางทะเล ซึ่งผูเรียนสามารถสรางบรรยากาศการทํางานรวมกัน เพื่อที่จะมีมนุษย
สัมพันธที่ดีในการทํางานรวมกับนายประจําเรือ ทั้งหมดนั้นไดอยูบนพื้นฐานของการฝกอบรมใน Section A-VI/1
of the International Convention of Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as
amended in 1995 (STCW1995) ซึ่งมีเปาหมายที่จะไดมาตรฐานของความรูความสามารถใน Section A-VI/1-4 of
STCW 95
2117-9004

การปองกันและดับไฟ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในเรื่องการปองกันและดับไฟ
2. มีทักษะในเรื่องการปองกันและดับไฟ
3. สามารถนําเอาความรูที่ไดไปประกอบอาชีพและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูความเขาใจในเรื่องการปองกันและดับไฟ
2. เขาใจในเรื่องการปองกันและดับไฟ
3. เขาใจหลักการดับไฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการปองกันและดบไฟใหเปนไปตามกฎขอบังคับ STCW 1995 convention chapter VI,
section A-VI/1, paragraph 2 and Table A-VI/1-2 เพื่อใหไดมาตรฐานของความรูความสามารถในการปองกันและ
การดับไฟ อีกทั้งสามารถใชอุปกรณดับเพลิงอยางถูกตอง
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2117-9005

การดํารงชีพในทะเล

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในเรื่องการดํารงชีพในทะเล
2. มีทักษะในการดํารงชีพและเจตคติที่ดีในการดํารงชีพในทะเล
3. มีความสามารถไดมาตรฐานในดานการดํารงชีพในทะเล ผูเรียนสามารถเอาชีวิตรอดและดํารงชีพใน
ทะเลไดในกรณีเกิดเหตุการณการสละเรือใหญ มีคุณสมบัติตามกฎขอบังคับ STCW1995 Chapter VI,
Section A-VI/1.
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูความเขาใจในเรื่องการดํารงชีพในทะเล
2. แสดงความเขาใจในการดํารงชีพและเจตคติที่ดีในการดํารงชีพในทะเล
3. ผูเรียนสามารถเอาชีวิตรอดและดํารงชีพในทะเลไดในกรณีเกิดเหตุการณการสละเรือใหญ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสวมใสเสื้อชูชีพไดอยางถูกตองสวมใสและใช Immersion suit ไดอยาง
ถูกตอง กระโดดจากที่สูงลงบนผิวน้ําไดอยางปลอดภัย พลิกแพชูชีพที่คว่ําอยูใหกลับตั้งตรงขณะสวมใสเสื้อชูชีพ
วายน้ําขณะสวมใสเสื้อชูชีพ ลอยตัวดวยตัวเองโดยปราศจากเสื้อชูชีพ ขึ้นยานชวยชีวิตจากเรือใหญและจากผิวน้ํา
ขณะสวมใสเสื้อชูชีพ มีวิธีการปฏิบัติเริ่มตนอยางถูกตองในการขึ้นยานชวยชีวิตเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการมีชีวิต
รอด การใชสมอทะเล การใชอุปกรณของยานชวยชีวิต การใชอุปกรณในการแจงตําแหนงของตนรวมทั้งอุปกรณ
วิทยุสื่อสาร
2117-9006

งานไฟเบอรกลาสเบื้องตน

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจในเรื่องคุณสมบัติและวิธีการเก็บรักษาวัสดุงานไฟเบอรกลาส
2. สามารถผสมสารเคมีแตละชนิดไดถูกตองปลอดภัย
3. สามารถผลิตชิ้นงานไฟเบอรกลาสอยางงาย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูการใชและวิธีเก็บรักษาวัสดุงานไฟเบอรกลาส
2. ผสมสารเคมีถูกตามหลักการ มาตราสวนและความปลอดภัย
3. สรางผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส
4. ปฏิบัติงานอาชีพไดตามที่มอบหมายอยางเปนระบบ
5. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ระเอียดรอบครอบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในงานไฟเบอรกลาสวัสดุอุปกรณที่ใชวิธีปองกันอันตรายอัน
เกิดจากการปฏิบัติงานไฟเบอรกลาสการผสมน้ํายาไฟเบอรกลาสในแตละชนิด
2117-9007

งานเสริมแข็งและโครงสราง

1-6 -3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจในหลักการเสริมความแข็งแรงตัวเรือไฟเบอรกลาสดวยวัสดุชนิดตางๆ
2. มีความสามารถในการเสริมความแข็งแรงตัวเรือไฟเบอรกลาส
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางประณีตเรียบรอยละเอียดรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเขาใจในหลักการเสริมความแข็งแรงตัวเรือไฟเบอรกลาสดวยวัสดุชนิดตางๆ
2. แสดงหลักการเสริมความแข็งแรงตัวเรือไฟเบอรกลาส
3. ปฏิบัติงานอาชีพไดตามที่มอบหมายอยางเปนระบบละเอียดรอบคอบและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแรงของตัวเรือการเตรียมโครงสรางเสริมความแข็งแรงดวยไม
โลหะพี.วี.ซีโฟมแมทธีนโฟมการเสริมความแข็งแรงดวยการหลอการขึ้นรูปดวยไฟเบอรกลาสใหมีรูปรางใน
ลักษณะตางๆ
2117-9008

งานซอมตัวเรือไฟเบอรกลาส

1-6 -3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. ศึกษาวิธีการตรวจสอบตัวเรือ
2. มีการวางแผน การจัดซอม
3. รูจักขั้นตอนการจัดซอม และตกแตงทาสีชิ้นงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงเขาใจหลักการเลือกวัสดุวิธีการขั้นตอนการหลอตัวเรือไฟเบอรกลาส
2. เขาใจหลักการในวางแผน การจัดซอมไฟเบอรกลาส
3. ปฏิบัติงานอาชีพไดตามที่มอบหมายอยางเปนระบบละเอียดรอบคอบและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ วิ ธี ก าร การตรวจสอบตั ว เรื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ป ระกอบเรื อ มี ก ารวงแผนขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานในการจัดซอม ตกแตง ทําสีเรือ และการเก็บบํารุงรักษาเรือ
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กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
2000-9201

ภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
0-2-1
(Remedial English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อซอมเสริมการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษสําหรับผูเรียนที่มีความบกพรองทางภาษา
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเปนพื้นฐานของการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงการอานคํา ประโยค ขอความจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูลสวนตัว
3. อานออกเสียงคํา ขอความและประโยคตามหลักการออกเสียง
4. เขียนคํา ประโยค สะกดคําตามหลักการเขียนและโครงสรางทางภาษา
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อาน เขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เกี่ย วกับ การฟง พู ด อ าน เขียน การอานออกเสีย งคํา ประโยคและขอความตามหลั กการอา น
ออกเสียง การสะกดคํา การเขียนรูปประโยคตามโครงสรางภาษา การสนทนาโตตอบใหขอมูลสวนตัว การใชสื่อ
เทคโนโลยีพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง และสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-9202

ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต
(Internet English)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถใชอินเตอรเน็ตเปนแหลงการเรียนรูและติดตอสื่อสาร
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
สมรรถนะรายวิชา
1. ใชอินเตอรเน็ตเบื้องตนในการสืบคนขอมูล
2. สืบคนขอมูลโดยใชคําสําคัญ (keyword)
3. อานคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่งที่ปรากฏบนหนาจอ
4. อาน รับและสงสารทางอินเตอรเน็ต
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงการเรียนรูแ ละพัฒนาทักษะทางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชอินเตอรเน็ต ใช Web browser, Search engines อานคําสั่งและปฏิบัติตามคําสั่ง
ที่ปรากฏบนหนาจอ การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจและเรื่องทางวิชาชีพโดยใชคําสําคัญ (keyword) เพื่อเปน
พื้นฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเปดโลกทัศนของตน อานและสรุปขอมูลสําคัญจากเรื่องที่อานจาก
เว็บไซด เลือกใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง และแสดงหลักฐานการสืบคนขอมูลจากแหลง
การเรียนรูที่หลากหลาย
2000-9203

ภาษาอังกฤษสมัครงาน
0-2-1
(English for Job Application)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในการสมัครงาน
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในการหางานและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องในสถานการณเกี่ยวกับการสมัครและสัมภาษณงานจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบสัมภาษณงาน
3. อานประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
4. เขียนประวัติยอ จดหมายสมัครงาน
5. กรอกขอมูลการลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนการหางานและสมัครงานและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ พรอมแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดูเรื่องสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับการสมัครงาน สัมภาษณงาน พูดโตตอบ
สัมภาษณงาน การอานประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติยอ การกรอก
ใบสมัครงาน การกรอกแบบฟอรมตางๆทางสื่ออิเล็กทรอนิกส การลงทะเบียน การสมัครงานออนไลน การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเองและแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-9204

ภาษาอังกฤษโครงงาน
0-2-1
(English Project Work)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษโดยใชกระบวนการโครงงานภาษาอังกฤษ
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. วางแผนการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษในหัวเรื่องที่สนใจหรือบูรณาการกับการศึกษาวิชาชีพ
2. แสวงหาความรูภาษาอังกฤษในหัวหัวขอเรื่องที่สนใจจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ
3. ทําโครงงานภาษาอังกฤษตามขั้นตอนกระบวนการโครงงานภาษาอังกฤษ
4. นําเสนอโครงงานภาษาอังกฤษรายกลุมหรือรายบุคคล
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อาน เขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การทําโครงงานภาษาอังกฤษตามแนวคิดและกระบวนการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
ในหัวขอที่สนใจเปนรายบุคคลและหรือรายกลุม การฝกฟง พูด อาน และเขียน การวางแผนการทําโครงงาน การ
กําหนดจุดประสงค การคนควา รวบรวมขอมูล การใหขอมูลยอนกลับ การแสดงหลักฐานการศึกษาคนควา การ
นําเสนอผลงานและหรือการจัดแสดงผลงานในรูปแบบการจัดบอรด การบรรยาย การสาธิต การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาในการศึ ก ษาเรี ย นรู ด ว ยตนเองและแสวงหาข อ มู ล จากแหล ง การเรี ย นรู
ที่หลากหลาย
2000-9205

ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ
0-2-1
(English Terminology)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อพัฒนาทักษะฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชคําศัพทเทคนิคเพื่อใชสื่อสารในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคําศัพทเทคนิคที่ใชในงานอาชีพจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่องหรือขอความที่มีคําศัพทเทคนิคในงานอาชีพ
3. เขียนใหขอมูลสั้น ๆ ในการปฏิบัติงานโดยใชคําศัพทเทคนิคในงานอาชีพ
4. นําเสนอ สาธิตการปฏิบัติงานในการฝกงานที่ใชศัพทเทคนิค
5. สืบคนคําศัพทเทคนิคในงานอาชีพ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อาน เขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน และเขียนการใชคําศัพทเทคนิคในการปฏิบัติงานอาชีพ การออกเสียงและ
ความหมายของคําศัพทเทคนิคตามหลักการอานออกเสียง การเชื่อมโยงความรูทางวิชาชีพกับบทอานที่มีคําศัพท
เทคนิคและเขียนถายโอนเปนขอความงาย ๆ การคนควาและรวบรวมคําศัพทเทคนิคมาใชในการนําเสนอหรือสาธิต
การปฏิบัติงาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับคําศัพทในงานอาชีพจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย
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2000-9206

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
(Chinese for Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาจีนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาจีน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนสัทอักษรภาษาจีน การอานออกเสียงคําและประโยค การสนทนา
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การเขียนอักษรจีนเบื้องตน การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
2000-9207

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
(Chinese for Communication 2)
วิชาบังคับกอน: ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาจีนสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความและเรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวน การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาจีน
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2000-9208

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
(Japanese for Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาญี่ปุนสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่ อ ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจในวั ค วามก า วหน า ในงานฒนธรรมของเจ า ของภาษาและใช ภ าษา
ตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงสัทอักษรภาษาญี่ปุน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาญี่ปุน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนสัทอักษรภาษาญี่ปุน การอานออกเสียงคําและประโยค การสนทนา
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท สํานวนภาษา การเขียนอักษรฮิรากานะ คาตากานะ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุน
2000-9209

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
(Japanese for Communication 2)
วิชาบังคับกอน: ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 มากอน
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาญี่ปุนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดูเรื่อง การสนทนาในสถานการณในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานเรื่อง และขอความสั้น ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การเขียนอักษรคันจิพื้นฐาน
ประมาณ 30 ตัวอักษร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุน
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2000-9210

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
(Korean for Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาเกาหลีจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเกาหลี
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนภาษาอักษรเกาหลี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
2000-9211

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
(Korean for Communication 2)
วิชาบังคับกอน : ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดูเรื่อง การสนทนาภาษาเกาหลีในสถานการณในชีวิตประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อาน ขอความและเรื่องสั้น ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความและเรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
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2000-9212

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
(Vietnamese for Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาเวียดนามจากสือ่ โสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา และประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเวียดนาม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนตัวอักษรภาษาเวียดนาม การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
2000-9213

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
(Vietnamese for Communication 2)
วิชาบังคับกอน : ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานเรื่อง ขอความงาย ๆ
4. เขียนประโยคตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
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2000-9214

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
(Bahasa Indonesia for Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่ อ ให ส ามารถฟ ง ดู พู ด อ า นและเขี ย นภาษาบาฮาซาอิ น โดนี เ ซี ย ในสถานการณ ต า ง ๆ ใน
ชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบ ในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยคตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น เขี ย น การออกเสี ย ง การสนทนา ภาษาสถานการณ ต า ง ๆ ใน
ชีวิ ต ประจํ า วั น การใชคํา ศั พ ท สํ า นวน การอา นคํ า และประโยค การเขี ย นอั ก ษรบาฮาซาอิ น โดนี เ ซี ย การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
2000-9215

ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
(Bahasa Indonesia for Communication 2)
วิชาบังคับกอน : ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียเพือ่ การสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่ อ ให ต ระหนั ก และเห็ น ประโยชน ข องการใช ภ าษาบาฮาซาอิ น โดนี เ ซี ย ในชี วิ ต ประจํ า วั น และ
การศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
2000-9216

ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
(Burmese for Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาพมาตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาพมาในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาพมาตามหลักการออกเสียงจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักและโครงสรางภาษา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณการตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรพมา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาพมา
2000-9217

ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
(Burmese for Communication 2)
วิชาบังคับกอน: ภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาพมาตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาพมาในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาพมา
2000-9218

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
(Khmer for Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูค วามเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาเขมรจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ขอความ
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง พู ด อ า น เขี ย นคํ า และประโยค การออกเสี ย ง การสนทนา สํ า นวนภาษา
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชคําศัพท การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาเขมร การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมร
2000-9219

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
(Khmer for Communication 2)
วิชาบังคับกอน: ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษาเขมรตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสรางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเขมร
2000-9220

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
(Lao for Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษาลาวตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูค วามเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาลาวในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาลาวจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาลาว การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาลาว
2000-9221

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
(Lao for Communication)
วิชาบังคับกอน: ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาลาวตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาลาวในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยค อักษรตามหลักและโครงสรางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาลาว
2000-9222

ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
(Bahasa Malayu for Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาบาฮาซามลายูจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาบาฮาซามลายู
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรบาฮาซามลายู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
2000-9223

ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
(Bahasa Malayu for Communication 2)
วิชาบังคับกอน : ภาษาบาฮาซามลายูเพื่อการสือ่ สาร 1
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษาบาฮาซามลายูตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
ในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความและเรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซามลายู
2000-9224

ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
(Filipino for Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษาฟลิปโนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฟลิปโนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาฟลปิ โนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาฟลิปโน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาภาษาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวน การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาฟลิปโน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะภาษาฟลิปโน
2000-9225

ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
(Filipino for Communication 2)
วิชาบังคับกอน : ภาษาฟลิปโนเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาฟลิปโนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฟลิปโนในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักโครงสรางภาษาฟลิปโน
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฟลิปโน
2000-9226

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
(Russian for Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูค วามเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคําจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษารัสเซีย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษารัสเซีย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
2000-9227

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
(Russian for Communication 2)
วิชาบังคับกอน: ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียน ภาษารัสเซียตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความและเรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
2000-9228

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
(German for Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูค วามเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงภาษาเยอรมันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค ตามหลักการออกเสียง
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียนภาษาเยอรมัน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคําและประโยค การเขียนอักษรภาษาเยอรมัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
2000-9229

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
(German for Communication 2)
วิชาบังคับกอน : ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
2000-9230

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
0-2-1
(French for Communication 1)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. เพื่อใหมีความรูค วามเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงเสียงและออกเสียงภาษาฝรั่งเศส
2. พูดโตตอบในสถานการณที่ใชในชีวิตประจําวัน
3. อานออกเสียงคํา ประโยค
4. เขียนอักษรตามหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การออกเสียง การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
การใชคําศัพท สํานวนภาษา การอานคํา และประโยค การเขียนอักษรภาษาฝรั่งเศส การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
2000-9231

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
0-2-1
(French for Communication 2)
วิชาบังคับกอน: ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหมีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. เพื่อใหตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่อง การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชคําศัพท สํานวนงาย ๆ
5. เขียนคํา ประโยคตามหลักและโครงสรางภาษา
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การสนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช
คําศัพทสํานวนภาษา การอานขอความ เรื่องสั้น ๆ การเขียนรูปประโยคเบื้องตน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
พัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศส
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หนาวาง
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

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

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2000-200X
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ …
0-2-0
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
2. สามารถปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับ คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวิสามัญ มีทักษะทางลูกเสือและ
มีสวนรวมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่นและสังคม มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย คําปฏิญาณ กฎและระเบียบขอบังคับของลูกเสือวิสามัญ
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมทักษะทางลูกเสือ
3. บําเพ็ญประโยชนตอชุมชนและทองถิ่นในสถานการณตาง ๆ
4. ใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมของลูกเสือวิสามัญ ขบวนการและพิธีการตาง ๆ ของลูกเสือวิสามัญ การปฏิบัติตน
ตามคําปฏิญาณ กฎ ระเบียบวินัยของลูกเสือวิสามัญ กิจกรรมทักษะทางลูกเสือ การใชกระบวนการกลุมในการปฏิบัติ
กิจกรรมและทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น
2000-200X
กิจกรรมองคการวิชาชีพ …
0-2-0
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเสริมสรางทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางานในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและปฏิบัติกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงคของ
กิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการทํากิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสรางทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมพัฒนาองคกร ชุมชนและสังคม การใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนํา
ผู ต ามตามระบอบประชาธิ ป ไตยในกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย แ ละกิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เ ป น
ประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ภาคผนวก

คำ�สั่งสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ ๑๐๒๑/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
พุทธศักราช ๒๕๕๕

พิมพ์ที่แผนกวิชาการพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี www.minburi.ac.th

