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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

1

แบบกําหนดงานอาชีพ / กลุมวิชาชีพ และสมรรถนะงานอาชีพ
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2545 (ปรับปรุง 2546) ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชา โลหะการ สาขางาน เชื่อมโลหะ
งาน/รายวิชา
สมรรถนะ
ภาคเรียนที่ 1
1. ชางปรับทั่วไป
2001-0001
2001-0005
2100-1001
2100-1002
2100-1004
2100-1005
2100-1007

คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
วัสดุชางอุตสาหกรรม
งานฝกฝมือ
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน

1.1 จัดทําสารสนเทศเพื่องานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอร
1.2 ดําเนินงานจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน
องคกรและชุมชน
1.3 อานแบบ เขียนแบบชิ้นสวนเครื่องมือกล
1.4 เลือกใชวัสดุ อุปกรณในงานชางไดเหมาะสมกับลักษณะ
งาน
1.5 ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานโลหะดวยเครื่องมือทั่วไปและ
เครื่องมือกล
1.6 เชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ เชื่อมแกส ตัดแกสแผนเหล็กกลา
เบื้องตน
1.7 ขึ้นรูปและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบื้องตน

ภาคเรียนที่ 2
2. ชางเชื่อมโลหะทั่วไป
2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน
2100-1003 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
2100-1006 งานเครื่องยนตเบื้องตน
2103-2104 งานเชื่อมโลหะ 1

2.1 ดําเนินงานจัดการสิ่งแวดลอม ในองคกรและชุมชน
2.2 ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
เบื้องตน
2.3 ตรวจสอบและบํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องยนต
2.4 เชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ เชื่อมแกส ตัดแกสแผนเหล็กกลา
เบื้องตน

ภาคเรียนที่ 3
3. ชางเชื่อมไฟฟา****
2103-2102
2103-2103
2103-2107
2103-2123

เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 1
โลหะวิทยาเบื้องตน
งานเชื่อมโลหะ 2
งานโครงสราง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3.1 อานแบบ เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ
3.2 ตรวจสอบสมบัติของโลหะและปรับปรุงสมบัติของโลหะ
ดวยความรอน
3.3เชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กตอชนบากรองวี
3.4 อานแบบ กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติการเชื่อมโครงสราง
ตามขอกําหนดมาตรฐาน

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

งาน/รายวิชา

2

สมรรถนะ

ภาคเรียนที่ 4
4. ชางเชื่อมพิเศษ
2103-2108 งานเชื่อมโลหะ 3
2103-2109 งานเชื่อมโลหะ 4
2103-2112 คณิตศาสตรชางเชื่อม
2103-2114 วัสดุชางเชื่อม
2103-2121 งานทดสอบวัสดุ

4.1 คํานวณหาคาตางๆ ในงานชางเชื่อมโลหะและงานทางกล
4.2 ทดสอบและเลือกใชวัสดุชางเชื่อมตามลักษณะและ
ประเภทงาน
4.3 เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซทอเหล็กกลาตอชน
บากรองวี
4.4 เชื่อมแผนเหล็กกลาคารบอน เหล็กกลาไรสนิม อะลูมิเนียม
ดวยการเชื่อมทิก มิกและแม็ก
4.5 ตรวจสอบ ทดสอบแนวเชื่อมแบบทําลายและไมทําลาย
สภาพ

ภาคเรียนที่ 5
5. ชางโลหะแผน
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน
2101-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม
ผลผลิต
2103-2102 เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 2
2103-2105 งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1
2103-2122 งานระบบทอระบายอากาศ

5.1 ดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม
5.2 จัดบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร
5.3 อานและเขียนแบบแผนคลี่ การกําหนดสัญลักษณและ
มาตรฐานงานเชื่อมในแบบงานเชื่อม
5.4 ดําเนินงานผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะ
จัดทําระบบสงและระบายอากาศในอุตสาหกรรมและที่พัก
อาศัย

ภาคเรียนที่ 6
6. ชางผลิตภัณฑโลหะ
2103-2125 เทคนิคการผลิต
2103-2106 งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 2
2103-2118 งานออกแบบผลิตภัณฑ
2103-2113 งานสี
2103-2115 งานชุบเคลือบผิวโลหะ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

6.1 ออกแบบผลิตภัณฑโลหะตามหลักการออกแบบ
6.2 วางแผนการผลิตงานผลิตภัณฑโลหะแผนและโลหะ
รูปพรรณ
6.3 ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะแผนและโลหะรูปพรรณ
6.4 ตกแตงผิวงานผลิตภัณฑดวยสีอุตสาหกรรม
6.5 ชุบเคลือบผิวโลหะดวยทองแดง นิกเกิลและโครเมียม

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตัวอยางแผนการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง 2546)
สาขาวิชาโลหะการ
สาขางานเชื่อมโลหะ
ภาคเรียนที่ 1
รายชวิชา

รหัส

1.หมวดวิชาสามัญ
2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1

2001-0001
2001-1005
2100-1001
2100-1002
2100-1004
2100-1005
2100-1007

นก. ชม.

2.3 วิชาชีพสาขางาน

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1.หมวดวิชาสามัญ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรประยุกต 1
สุขภาพกับการทํางาน

7 หนวยกิต

2
2

2
2
2
2
3
2
2

2.หมวดวิชาชีพ
12 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
6 หนวยกิต
3 2001-0004 การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3 2100-1003 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
4 2100-1006 งานเครื่องยนตเบื้องตน
2
6
4
4
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
6 หนวยกิต
2103-2104 งานเชื่อมโลหะ 1

2.3 วิชาชีพสาขางาน

0 หนวยกิต

4. กิจกรรม

2000-1202
2000-1401
2000-1501
2000-160X

นก. ชม.

2
2

0 หนวยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัส

4 หนวยกิต

2.หมวดวิชาชีพ
15 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15 หนวยกิต
คอมพิวเตอรเพื่องานอาชีพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
วัสดุชางอุตสาหกรรม
งานฝกฝมือ
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
0 หนวยกิต

ภาคเรียนที่ 2
รายวิชา

2

19

32

2
3
2
1

2
2
2

3
4
4

6

12

0

2

19

33

0 หนวยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

0

2
2
2
1

0 หนวยกิต

4. กิจกรรม
รวม

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตัวอยางแผนการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง 2546)
สาขาวิชาโลหะการ
สาขางานเชื่อมโลหะ
รหัส

ภาคเรียนที่ 3
รายชวิชา

2000-1220
2000-1102
2000-140x
2000-150x

1.หมวดวิชาสามัญ
7 หนวยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2
วิทยาศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรประยุกต 1

2.หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน

นก. ชม.
1
2
2
2

2
2
3
2

รหัส
2000-1221
2000-1301
2000-150x
2000-130X
2000-160X

12 หนวยกิต
0 หนวยกิต

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2103-2102 เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 2
2103-2103 โลหะวิทยาเบื้องตน

4 หนวยกิต

2.3 วิชาชีพสาขางาน
2103-2107 งานเชื่อมโลหะ 2
2103-2123 งานโครงสราง

8 หนวยกิต

2
2

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

นก. ชม.
8 หนวยกิต
1
2
2
2
1

2
2
2
2
1

3
3
2
2

6
6
2
4

2

3

0

2

20

32

10 หนวยกิต
0 หนวยกิต

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา

0 หนวยกิต

2.3 วิชาชีพสาขางาน
งานเชื่อมโลหะ 3
งานเชื่อมโลหะ 4
คณิตศาสตรชางเชื่อม
งานทดสอบวัสดุ

10 หนวยกิต

4
4

12 2103-2108
4 2103-2109
2103-2112
2103-2121

0 หนวยกิต

4. กิจกรรม

1.หมวดวิชาสามัญ
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
วิถีธรรมวิถีไทย
คณิตศาสตรประยุกต 1
เหตุการณปจจุบัน
สุขภาพกับการทํางาน
2.หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน

6
2

3.หมวดวิชาเลือกเสรี

ภาคเรียนที่ 4
รายวิชา

3.หมวดวิชาเลือกเสรี
2103-2114 วัสดุชางเชื่อม

0

2

19

35

2 หนวยกิต

4. กิจกรรม
รวม

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ

5

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตัวอยางแผนการเรียน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง 2546)
สาขาวิชาโลหะการ
สาขางานเชื่อมโลหะ
ภาคเรียนที่ 5
รายชวิชา

รหัส

1.หมวดวิชาสามัญ
2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม

นก. ชม.
1 หนวยกิต
1

2.หมวดวิชาชีพ
9 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
4 หนวยกิต
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
5 หนวยกิต
2103-2102 เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 2
2103-2105 งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1

2.3 วิชาชีพสาขางาน

2

4. กิจกรรม
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

รหัส

1.หมวดวิชาสามัญ
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง

2.หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
2
2

1 หนวยกิต
1

2

8 หนวยกิต
0 หนวยกิต

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
2
3

นก. ชม.

3
3

0 หนวยกิต

4
6

0 หนวยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี
2103-2122 งานระบบทอระบายอากาศ

ภาคเรียนที่ 6
รายวิชา

2 หนวยกิต
2

4

0

2

12

24

2.3 วิชาชีพสาขางาน
4 หนวยกิต
2103-2106 งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 2
2103-2118 งานออกแบบผลิตภัณฑ
2.4 โครงการ
4 หนวยกิต
2106-5001 โครงการ

3
1

6
2

4

*

3.หมวดวิชาเลือกเสรี
2103-2113 งานสี
2103-2115 งานชุบเคลือบผิวโลหะ
2103-2125 เทคนิคการผลิต

2
2
2

4
4
3

0

2

15

23

6 หนวยกิต

4. กิจกรรม
รวม

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
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แบบกําหนดหัวขอ(Theme)/งาน/โครงการ(Project) และกําหนดสมรรถนะของงาน
ชื่อหัวของาน (Job Title) โครงการสรางHood ดูดควัน ภาคเรียนที่ 5
คําอธิบายลักษณะงาน (Job description)
จัดดําเนินการสราง Hood ดูดควัน โดยเริ่มตั้งแตเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงาน เขียนแบบสั่งงาน กําหนด
รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร คํานวณตนทุน และประมาณราคา กําหนดขั้นตอนการติดตั้ง ประกอบงาน
การควบคุมคุณภาพงาน วางแผนการจัดการงานผลิตภัณฑจํานวนมาก เขียนคูมือการใชงานผลิตภัณฑเปนภาษาอังกฤษ
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 1. การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Competency
Assessment/Preferment Criteria
Topic/Subject
1.1 เขียนโครงการสราง Hood ดูดควัน 1.1โครงการสราง Hood ดูดควัน มี
รายละเอียดครบตามขอกําหนด
1.2 เขียนแผนปฏิบัติงานการสราง
1.2แผนปฏิบตั ิงานมีรายละเอียด
Hood ดูดควัน
ครบถวนดําเนินงานไดจริง
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 2. หลักการระบายอากาศ
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
Competency
Assessment/Preferment Criteria

-เรื่องการเขียนโครงการวิชาภาษาไทย
-เรื่องลําดับขั้นตอน รายละเอียดวิชา
งานระบบทอระบายอากาศ
วิชางานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject

2.1 แบบการระบายอากาศถูกตองและ 2.1 เรื่องการระบายอากาศวิชางานทอ
2.1 อธิบายหลักการระบายอากาศ
ระบายอากาศ
เหมาะสมกับงาน
แบบตาง ๆ
2.2 คํานวณหาประสิทธิภาพของการ 2.2 ขนาด รูปราง Pipe & Blower มี
ประสิทธิภาพสําหรับการระบายอากาศ
ระบายอากาศ
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 3. การเขียนแบบสั่งงานผลิตภัณฑโลหะแผน
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Competency
Assessment/Preferment Criteria
Topic/Subject
3.1 หลักการเขียนแบบภาพคลี่ แบบ
3.1 รูปดานพรอมขนาดถูกตองตาม
เสนขนาน รัศมี เสนสามเหลี่ยม
พื้นที่จริง
วิชางานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1
3.2 ความถูกตองของภาพชิ้นสวนที่
วิชางานระบบทอระบายอากาศ
เขียนภาพคลี่
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 4. การกําหนดรายกรวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Competency
Assessment/Preferment Criteria
Topic/Subject

3.1 เขียนรูปดานของทอดูดควัน
3.2 เขียนแผนคลี่ของทอดูดควัน

4.1 เขียนรายการวัสดุอุปกรณ
เครื่องมือ เครื่องจักร
4.2 กําหนดวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
สําหรับการสราง Hood ดูดควัน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4.1 รายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องจักร ถูกตองครบถวน

4.1 เครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในงาน
โลหะแผน
วิชางานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 5. การคํานวณตนทุน ประมาณราคา
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
Competency
Assessment/Preferment Criteria
5.1 คํานวณหาคาใชจายวัสดุอุปกรณ
5.2 ประมาณราคาคาแรง
5.3 คํานวณคาเสื่อมราคาคาเครื่องมือ
เครื่องจักร
5.4 คํานวณและประมาณราคางาน
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element)
สมรรถนะ
Competency

5.1 รายการคาใชจายวัสดุครบถวน
สมบูรณ
5.2 รายการคาเสื่อมราคาเครื่องมือ
เครื่องจักรครบถวนสมบูรณ
5.3 รายงานประมาณราคางานสมบูรณ
6. การผลิตงานแบบผลิตภัณฑโลหะแผน
เกณฑการประเมิน
Assessment/Preferment Criteria

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject
5.1 เรื่องการคําวณตนทุนและ
ประมาณราคาวิชาการจัดการธุรกิจ
เบื้องตน
5.2 เรื่องการประมาณราคา
วิชางานผลิตภัณฑโลหะแผน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject

6.1 เรื่องการสราง Hood ดูดควันวิชา
6.1 เครื่องมือ อุปกรณ วัสดุชิ้นงาน
เตรียมมาครบถวน
งานผลิตภัณฑและโลหะแผน
6.2 รางแบบ ถายแบบ ลงบนวัสดุงาน
ไดขนาด
6.3 ตัดวัสดุไดขนาดตามแบบที่กําหนด
6.4 ประกอบชิ้นงานไดถูกตองตามแบบ
ภายในเวลาที่กําหนด
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 7. การติดตั้ง ประกอบงานแบบผลิตภัณฑโลหะแผน
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Competency
Assessment/Preferment Criteria
Topic/Subject
6.1 เตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร
อุปกรณ วัสดุชิ้นงาน
6.2 รางแบบลงบนวัสดุงาน
6.3 ตัดวัสดุตามแบบ
6.4 พับขึ้นรูปประกอบชิ้นงานทอดูด
ควัน

7.1 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณวัสดุ
ติดตั้ง
7.2 ติดตั้ง ตัดวัสดุตามแบบกําหนด
7.3 จัดเตรียมอุปกรณชวยงานสําหรับ
การติดตั้ง
7.4 ประกอบชิ้นสวนของทอดูด
อากาศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

7.1 เครื่องมือ อุปกรณและวัสดุที่ใชใน 7.1-เรื่องการประกอบติดตั้ง Hood ดูด
การติดตั้งครบถูกตอง
ควัน
7.2 ตัดเตรียมวัสดุไดตามแบบถูกตอง วิชางานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1
ตามแบบกําหนด
7.3 ชิ้นงานทอดูดควันที่ประกอบติดตั้ง
แข็งแรงถูกตองตามตําแหนงที่กําหนด
7.5 ทอดูดควันระบายออกไดรวดเร็ว
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งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 8. การจัดการงานผลิตภัณฑจํานวนมาก
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
Competency
Assessment/Preferment Criteria

หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Topic/Subject

8.1 วางแผนจัดการงานผลิตจํานวน 8.1 รายการจั้นตอนกรผลิตจํานวนมาก 8.1 เรื่องการจัดการงานผลิตจํานวน
มากการบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม
ถูกตอง
มาก
8.2 กําหนดขั้นตอนการผลิตจํานวน 8.2 แผนงานปฏิบัติการผลิตจํานวนมาก ผลผลิตวิชางานผลิตภัณฑโลหะแผน
มาก
8.3 หาสาเหตุและแกไขขอบกพรอง
ในกรผลิตจํานวนมาก
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 9. การควบคุมคุณภาพงาน
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Competency
Assessment/Preferment Criteria
Topic/Subject
9.1 เรื่องการควบคุมคุณภาพวิชาการ
9.1 รายการควบคุมคุณภาพงานสราง
9.1 วางแผนงานควบคุมงานผลิต
บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
Hood ดูดควันครบถวนสมบูรณ
Hood ดูดควัน
9.2 กําหนดรายการควบคุมการผลิต 9.2 Hood ดูดควันที่สรางใชงานไดอยาง วิชางานผลิตภัณฑโลหะแผน
วิชางานทอระบายอากาศ
มีคุณภาพ
Hood ดูดควัน
9.3 ควบคุมคุณภาพงานสรางHood
ดูดควัน
งานเฉพาะ/งานยอย (Task/Element) 10. การเขียนคูมือการใชงานผลิตภัณฑ ภาษาไทย/อังกฤษ
สมรรถนะ
เกณฑการประเมิน
หัวขอ/รายวิชาที่บูรณาการ
Competency
Assessment/Preferment Criteria
Topic/Subject
10.1 นําเสนอรายงานการสราง-เขียน 10.1 คูมือการใชงานผลิตภัณฑ
Hood ดูดควันเปนภาษาไทย/อังกฤษ ภาษาไทย/อังกฤษถูกตองครบถวน
10.2 การนําเสนอการสรางHood ดูด
ควันตอคณะผูสอนและผูสนใจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

เรื่องสวนประกอบของคูมือการใช
งานผลิตภัณฑ
-สวนประกอบผลิตภัณฑ
-วิธีการใช
-ขอควรระวัง
-การบํารุงรักษา
เรื่องการนําเสนอผลงานวิชา
ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม
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แบบแผนการเรียนรูแบบบูรณาการ
บูรณาการวิชา เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 2 งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1
งานระบบทอระบายอากาศ การจัดการธุรกิจเบื้องตน การบริหารงานคุณภาพ
และเพิ่มผลผลิต ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม
ชื่อหนวย งานบูรณาการอาชีพงานชางโลหะแผน
หัวขอเรื่อง
หนวยที่ 1 งานบูรณาการอาชีพงานชางโลหะแผน
หัวขอเรื่องที่จะสอนดังนี้
รายการสอน
1. การเขียนโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ
2. หลักการระบายอากาศ
3. การเขียนแบบสั่งงานผลิตภัณฑโลหะแผน
4. การกําหนดรายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร
5. การคํานวณตนทุน ประมาณราคา
6. การผลิตงานแบบผลิตภัณฑโลหะแผน
7. การติดตั้ง ประกอบงานแบบผลิตภัณฑโลหะแผน
8. การจัดการงานผลิตภัณฑจาํ นวนมาก
9. การควบคุมคุณภาพงาน
10. การเขียนคูม ือการใชงานผลิตภัณฑ ภาษาไทย/อังกฤษ
รวม

ทฤษฎี (ชม.)
4
4
6
2
4
8
4
4
4
8
48

หนวยที่ 1
สอนครั้งที่
จํานวน 220 ชม.

ปฏิบตั ิ (ชม.)
12
18
6
4
72
4
4
12
40
172

สาระสําคัญ
การศึกษาและปฏิบัติงานชางโลหะแผน ตองบูรณาการและประยุกตความรู ทักษะ จัดทํา
โครงงานที่เปนผลิตภัณฑ เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณและสามารถพัฒนางานในสาขาอาชีพ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
จุดประสงคทวั่ ไป
เพื่อใหผูเรียนบูรณาการความรูและทักษะทางดานวิชาพืน้ ฐาน และวิชาชีพในงานเชือ่ มโลหะมา
ประยุกตใชในการสรางผลงาน ในอาชีพงานชางโลหะแผน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
หลังจากเรียนรูหนวยนีแ้ ลว ผูเรียนสามารถ
1. อธิบายหลักการเขียนโครงงาน แผนปฏิบตั ิงานได
2. เขียนโครงการ แผนปฏิบัติงานที่ครบถวนถูกตองสําหรับการนําเสนอขออนุมัติใช
3. อธิบายหลักการระบายอากาศได
4. อธิบายหลักการเขียนแบบสั่งงานผลิตภัณฑโลหะแผนได
5. เขียนแบบสัง่ งานผลิตภัณฑโลหะแผนได
6. กําหนดรายการวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักร ที่ใชในงานผลิตภัณฑโลหะแผนได
7. คํานวณตนทุนและประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะแผนได
8. สราง Hood ดูดควันตามแบบงานที่เสนอโครงงานได
9. อธิบายการจัดการงานผลิตภัณฑจํานวนมาก(Mass Product) ได
10.อธิบายหลักการควบคุมคุณภาพงานผลิตภัณฑโลหะได
11.เขียนคูมือการใชงานผลิตภัณฑภาษาไทย/อังกฤษได
ครุภัณฑ/เครื่องมือ/วัสดุ – อุปกรณ
ตามรายการที่เสนอโครงการ
กิจกรรมการเรียน
1. กิจกรรมครู
1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง สื่อการเรียนทั้งสื่อโสตทัศน สื่อสิ่งพิมพตัวอยางโครงการ
ของจริง
1.2 นําเขาสูบทเรียนโดยคณะครูที่รวมสอนงานบูรณาการประชุมชี้แจงวิธีการเรียนรู
ระยะเวลาที่ ครูแตละคนจะเขามาเปนผูสอน หลักการแนวทางการคิดโครงการ และดําเนินโครงการ การ
ประเมินผลงาน แนะนําและใหตวั อยางงานโครงการลักษณะตางๆ
1.3 การใหขอมูลหรือการสอนโดยผูสอนใหผูเรียนศึกษาจากใบความรู ใบปฏิบัติงานหรือชุด
การเรียน สื่อโสตทัศนแลวทําแบบทดสอบหากยังทําไดไมครบทบทวนบทเรียนใหม
1.4 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษาบทเรียน คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมื่อผูเรียน
ตองการ
1.5 การประยุกตใช โดยใหใบมอบงานแกผูเรียน ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอ
โครงการที่กําหนดไวโดยดําเนินงานในลักษณะของขั้นตอนทางวิทยาศาสตร เริ่มตั้งแต ระบุปญหา
ตั้งสมมติฐาน ทําการทดลอง รวบรวมและวิเคราะหขอมูล สรุปผลการทดลอง
1.6 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะดําเนินงานตามโครงการ คอยชวยเหลือใหคําแนะนํา
เมื่อผูเรียนตองการ
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1.7 การตรวจสอบผลการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอทีจ่ ะประเมินงานโครงการ
รวมกับผูเรียนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง
1.8 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะผูเรียนทํางาน คอยชวยเหลือใหคําแนะนําเมือ่ ผูเรียน
ตองการ
2. กิจกรรมผูเรียน
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด
2.2 นําเขาสูบทเรียนโดยรับการชี้แจงวิธีการเรียนรู ระยะเวลาที่ครูแตละคนจะเขามาเปนผูสอน
หลักการแนวทางการคิดโครงการ และดําเนินโครงการ การประเมินผลงาน ดูตัวอยางงานโครงการ
ลักษณะตางๆ
2.3 จัดกลุมกันศึกษา คนควา หาขอมูลจากเอกสารตํารา หนังสืออางอิง และ เรียนจากชุดการ
เรียนและสื่อการเรียนตาง ๆ แลวตัดสินใจเลือกทํางานที่สนใจ
2.4 การใหขอมูลโดยศึกษาเนื้อหาจากใบความรู ใบปฏิบตั ิงานหรือชุดการเรียน สื่อโสตทัศนแลว
ทําแบบทดสอบหากยังทําไดไมครบทําการทบทวนบทเรียนใหม หากมีปญหาขอขัดของใหขอคําแนะนํา
จากผูสอนและเพื่อนในกลุมผูเรียน
2.5 การประยุกตใช โดยศึกษาใบมอบงาน ดําเนินงานตามสมรรถนะของหัวขอโครงการที่
กําหนดไวโดยดําเนินงานในลักษณะของขั้นตอนทางวิทยาศาสตร เริ่มตั้งแต ระบุปญหา ตั้งสมมติฐาน ทํา
การทดลอง รวบรวมและวิเคราะหขอมูล สรุปผลการทดลอง หากมีปญหาขอขัดของใหขอคําแนะนําจาก
ผูสอนและเพือ่ นในกลุมผูเรียน
2.6 การตรวจสอบผลการเรียนรู โดยทํารายงานผลการดําเนินงาน รวมกับผูสอนกําหนดหัวขอที่
จะประเมินงานโครงการ รวมกับผูเรียนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง หากมีปญหา
ขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุมผูเรียน
สื่อการเรียน
1. ตําราเรื่องงานโลหะแผนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชุดสื่อการเรียนเรื่องงานโลหะ
3. ตําราเรื่องเกี่ยวกับโลกอาชีพในกลุมงานชางเชื่อมโลหะ
4. คูมือการจัดทําโครงงานชนิดตาง ๆ ของวิชาภาษาไทย
5. คูมือศัพทและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
6. ตัวอยางชิ้นงานของจริง
7. อุปกรณเครื่องมืองานเชื่อม
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งานที่มอบหมาย / กิจกรรม
1. ศึกษา คนควาเอกสาร ตํารา ชุดการเรียนเรื่องงานโลหะแผน
1.1 ตําราเรื่องงานโลหะแผนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.2 ตําราเรื่องงานเขียนแบบโลหะแผนและงานโครงสราง
1.3 ตําราเรื่องเกี่ยวกับโลกอาชีพในกลุมงานชางโลหะแผน
1.4 คูมือการจัดทําโครงงานชนิดตาง ๆ
1.5 คูมือศัพทและการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
1.6 มาตรฐานตางๆ ในงานโลหะแผน
2. จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติงาน
3. จัดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรวมทั้งรวมกับผูสอนตรวจประเมินผลงาน
4. รายงานและนําเสนอโครงงานรวมทั้งรวมกับเพื่อน ผูส อนประเมินโครงงาน
การประเมินผล
1. ตรวจแผนงานโครงงาน แผนปฏิบัติงานรวมกับผูเรียน
2. ครูสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงาน และวิสัยชาง
3. ผูเรียนรวมกับผูสอนตรวจชิ้นงานสําเร็จ
4. ผูเรียนรวมกันพรอมกับผูส อนตรวจประเมินโครงงาน
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เกณฑการประเมินผลโครงการ
1. ขั้นการวางแผนงาน (Planing)
1.1 ความยากงายของงานที่สัมพันธกับผูเรียนในกลุม 3 คะแนน
1.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชีพ 2 คะแนน
1.3 ความสมบูรณของแผนหรือโครงการ 10 คะแนน
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process)
2.1 การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสมและเพียงพอ
และ/หรือเอกสาร ตํารา คูมือเหมาะสมเพียงพอ 5 คะแนน
2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถูกตองเหมาะสม
และ/หรือการคนหา เลือกใชขอมูลเหมาะสมเพียงพอ 5 คะแนน
2.3 การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผน
และ/หรือการจัดกระทํา วิเคราะห สรุปผลขอมูลเหมาะสม 5 คะแนน
2.4 การตรวจ ประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน 5 คะแนน
3. ขั้นการนําเสนอผลงาน/ผลผลิต (Product)
3.1 การประเมินผลผลิต
40 คะแนน
- รูปรางลักษณะ หรือองคประกอบ 10 คะแนน
- คุณภาพ 10 คะแนน
- ปริมาณ 10 คะแนน
- ประโยชนใชสอย 10 คะแนน
3.2 การนําเสนอโครงงาน 25 คะแนน
- เอกสารประกอบโครงงาน 10 คะแนน
- วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน 15 คะแนน
รวม
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แบบประเมินแผนงาน
ชื่อโครงการ.........................................................
ลักษณะโครงการ......................................................จํานวนผูเรียน.................ระยะเวลา.............
คําชี้แจง ครู/ เจาของโครงการ/ผูเรียนในกลุมรวมประเมินโดยทําเครื่องหมาย √ ลงในชองที่ตองการ
ระดับคะแนน
รายการประเมิน
ดีมาก ดี พอใช หมายเหตุ
1.
ชื่อโครงการมีความชัดเจนสื่อความหมายของผลงาน/
โครงการ
2. หลักการและเหตุผลสมเหตุ/สมผล
3. วัตถุประสงคและเปาหมายชัดเจนเปนไปได
4. ชวงเวลาในการดําเนินงานเหมาะสมเปนไปได
5. สถานที่ปฏิบัติงานเหมาะสมเปนไปได
6. งบประมาณหรือทรัพยากรที่ใชดําเนินงานเหมาะสม
7. แผนปฏิบัติงานละเอียดชัดเจนปฏิบัติได
8. การติดตามประเมินผลชัดเจนปฏิบัติได
9. ผลที่คาดวาจะไดรับคุมคากับการดําเนินการของโครงการ
10.ความยากงายของโครงการที่เหมาะสมกับผูเรียน
รวม
หมายเหตุ การใหคะแนน ดีมาก = 1.0 คะแนน ดี = 0.7 คะแนน พอใช = 0.5 คะแนน
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แบบประเมินโครงการ
ชื่อโครงการ.........................................................
ลักษณะโครงการ......................................................จํานวนผูเรียน...............ระยะเวลา.............
คําชี้แจง ครู/ เจาของโครงการ/ผูเรียนในกลุมรวมประเมินโครงการ
คะแนน
ที่
รายการประเมิน
เต็ม ได
1. ขั้นการวางแผนงาน (Planing) 15 คะแนน
3
1.1 ความยากงายของงานที่สัมพันธกับผูเรียนในกลุม
2
1.2 ความสอดคลองกับวัตถุประสงคและวิชาชีพ
10
1.3 ความสมบูรณของแผนงานหรือตัวโครงการ
2. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Process) 20 คะแนน
2.1 การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณถูกตองเหมาะสม เพียงพอ
หรือเอกสาร ตํารา คูมือเหมาะสมและเพียงพอ
2.2 การใชเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุถกู ตองเหมาะสม
หรือการคนหา เลือกใชขอมูลเหมาะสมเพียงพอ
2.3 การควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผน
หรือการจัดกระทํา วิเคราะห สรุปผลขอมูลเหมาะสม
2.4 การตรวจ ประเมินและปรับปรุงผลงานแตละขั้นตอน
3. ขั้นการนําเสนอผลงาน (Product)
65 คะแนน
3.1 การประเมินผลผลิต 40 คะแนน
- รูปรางลักษณะ หรือองคประกอบ
- คุณภาพ
- ปริมาณ
- ประโยชนใชสอย
3.2 การนําเสนอโครงการ 25 คะแนน
- เอกสารประกอบโครงงาน
- วิธีการ ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน

5
5
5
5

10
10
10
10
10
15

รวม
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชาที่รวมบูรณาการ
รหัส 2103-2102
ระดับชั้น ปวช.

ชื่อวิชา เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 2 2 (4)
สาขาวิชา โลหะการ
ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ 80 ชั่วโมง

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการอานและเขียนแบบแผนคลี่
2. เพื่อใหสามารถกําหนดสัญลักษณและมาตรฐานงานเชื่อมลงในแบบงาน
3. เพื่อใหสามารถเขียนแบบแผนคลี่ทั้งสามวิธี
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยการปฏิบัติงานเขียนแบบดวยความประณีต เปนระเบียบเรียบรอย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานและเขียนแบบแผนคลี่
2. กําหนดสัญลักษณและมาตรฐานงานเชื่อมในแบบงานมาตรฐาน
3. เขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีอยางงาย
4. เขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีเสนขนาน
5. เขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีเสนรัศมี
6. เขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีเสนสามเหลี่ยม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบ-เขียนแบบแผนคลี่ ดวยวิธีอยางงาย เสนขนาน เสนรัศมี
เสนสามเหลี่ยม การกําหนดสัญลักษณงานเชื่อม รอยตอและมาตรฐานงานเชื่อมลงในแบบสั่งงานเชื่อม
ชนิดตางๆ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
รหัส 2103-2102
ลําดับ
ที่

1

ชื่อวิชา เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 2

พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง
ความรู ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม)

ชื่อหนวย

6

ศึกษาและปฏิบัติ การอานแบบ-เขียนแบบดวย
วิธีอยางงาย
ศึกษาและปฏิบัติ การอานแบบ-เขียนแบบดวย
วิธีเสนขนาน
ศึกษาและปฏิบัติ การอานแบบ-เขียนแบบดวย
วิธีเสนรัศมี
ศึกษาและปฏิบัติ การอานแบบ-เขียนแบบดวย
วิธีเสนสามเหลี่ยม
การกําหนดสัญลักษณ งานเชื่อม รอยตอ
มาตรฐานงานเชื่อม
การเขียนรายละเอียดงานเชื่อมในแบบสั่งงาน

7

การประเมินผลการเรียน

2
3
4
5

1

6

1

8

2

8

2

12

2

8

2

12

2

8

2

12

4

8

4

16

2

8

2

12
8

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2 (4)

80

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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หนวยการสอนปฏิบัติ
รหัส 2103-2102
หนวยที่
1
2
3
4
5

ชื่อวิชา เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 2
ชื่อหนวย
งานอานแบบ-เขียนแบบ
งานเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีเสนขนาน
งานเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีเสนรัศมี
งานเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีเสนสามเหลี่ยม
งานเขียนแบบใบสั่งงานเชื่อม
การประเมินผลการเรียน
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2 (4)
จํานวนคาบ
8
12
12
12
28
8
80

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตารางวิเคราะหหนวยการสอน
หนวยที่

ชื่อหนวย / หัวขอการสอน

1

2

3

4

5
6

1.ศึกษาและปฏิบัติ การอานแบบ-เขียนแบบดวยวิธีอยางงาย
1.1 การเขียนแบบภาพฉาย-ภาพชวย
1.1.1หลักการใหขนาดชิ้นงานภาพฉาย
1.1.2วิธีการและขั้นตอนการเขียนภาพฉาย
1.1.3หลักการเขียนแบบภาพชวย
1.1.4วิธีการเขียนแบบภาพชวย
1.2 หลักการเขียนแบบภาคตัด
1.2.1การแสดงทิศทางการตัดภาพและผิวหนาตัด
1.2.2วิธีการเขียนภาพตัดชนิดตาง ๆ
1.3 หลักการเขียนภาพประกอบ
งานเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีเสนขนาน
2.1 การเขียนภาพดาน
2.2 การกําหนดElement Line
2.3 การกําหนด Projection Line
2.4 การเขียนParrallel Measuring Line
2.5 การหาตําแหนงรอยตอ
2.6 การคํานวณหาStretchout Line
2.7 การหาตําแหนง Curve ของแผนคลี่
งานเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีเสนรัศมี
3.1 การเขียนภาพดาน
3.2 การกําหนดElement Line
3.3 การหาตําแหนง Curve ของแผนคลี่
งานเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีเสนสามเหลี่ยม
4.1 การเขียนภาพดาน
4.2 การหาสูงจริง
3.3 การหาตําแหนง Curve ของแผนคลี่
งานเขียนแบบใบสั่งงานเชื่อม
5.1 งานบูรณาการงานเขียนแบบแผนคลี่
การประเมินผลการเรียน
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จํานวนคาบ
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
8
2
1

2

3
2

10

12

2

10

12

2

10

12

6

22

28

8

8

67

80

13

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชาที่รวมบูรณาการ
รหัส 2103-2105
ระดับชั้น ปวช.

ชื่อวิชา งานผลิตภัณฑโลหะแผน 1
สาขาวิชา โลหะการ

3

(6)

ทฤษฎี - ปฏิบัติ 120 ชั่วโมง

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีเสนขนาน เสนรัศมีและเสนสามเหลี่ยม อาน
แบบ ออกแบบงานผลิตภัณฑโลหะ การคํานวณวัสดุ การประมาณราคา
2. เพื่อใหสามารถกําหนดขั้นตอนการทํางาน เลือกกําหนดเทคนิควิธีการผลิต ขึ้นรูปประกอบงาน การ
เขียนรายงานการทํางานและปรับปรุงแกไขการทํางาน
3. เพื่อใหสามารถเขียนแบบชิ้นงานโลหะแผนดวยวิธีเสนขนาน เสนรัศมีและเสนสามเหลี่ยม ผลิต
ผลิตภัณฑโลหะ งานโครงสราง เฟอรนิเจอร
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบและตระหนักถึง
ความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1.
2.
3.
4.

เขาใจหลักการเขียนแบบแผนคลี่ ดวยวิธีเสนขนาน เสนรัศมีและเสนสามเหลี่ยม
จัดทําแผนงานการทํางานผลิตภัณฑโลหะ การขึ้นรูปและประกอบงาน
ทําผลิตภัณฑงานโลหะ งานโครงสรางเฟอรนิเจอร ตามแบบกําหนด
เขียนรายงานการทํางานผลิตภัณฑโลหะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบแผนคลี่ดวยวิธีเสนขนาน เสนรัศมีและเสนสามเหลี่ยม การ
อานแบบ การออกแบบผลิตภัณฑโลหะ การถอดแบบคํานวณวัสดุ ประมาณราคา ความปลอดภัยในการทํางาน
ผลิตภัณฑ กําหนดขั้นตอนการทํางาน เลือกและกําหนดเทคนิควิธีการผลิต การขึ้นรูป การประกอบงาน การเขียน
รายงานการทํางาน งานผลิตภัณฑโลหะแผนที่เขียนแบบดวยวิธีเสนขนาน เสนรัศมีและเสนสามเหลี่ยม งาน
ผลิตภัณฑโลหะ งานโครงสราง งานเฟอรนิเจอร โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตองตามหลักความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
รหัส 2103-2105
ชื่อวิชา งานผลิตภัณฑโลหะแผน 1
3 (6)
ลําดับ
พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง
ชื่อหนวย
ที่
ความรู
ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม)
30
4
22
4
1. งานผลิตภัณฑโลหะแผน
30
4
22
4
2. งานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
48
4
36
8
3. งานการผลิตจํานวนมาก
12
4. การประเมินผลการเรียน

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

120

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตารางวิเคราะหหนวยการสอน
หนวยที่

ชื่อหนวย / หัวขอการสอน

1
2
3

งานผลิตภัณฑโลหะแผน
งานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
งานการผลิตจํานวนมาก
รายละเอียดของทั้ง 3 หนวย
1.การพัฒนาและกําหนดรูปแบบผลิตภัณฑโลหะแผน
1.1วิเคราะหรูปแบบและวัสดุที่เหมาะสม
1.2รางแบบสวนประกอบตาง ๆ
1.3เขียนแบบสวนประกอบที่สมบูรณ
2.การวางแผนการใชเครื่องมือเครื่องจักร
2.1จัดลําดับขั้นตอนการผลิต
2.2กําหนดเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในขั้นตอนตาง ๆ
2.3กําหนดกําลังคนในขั้นตอนตาง ๆ
2.4จัดทําอุปกรณชวยจับยึดในการประกอบงาน
3.การดําเนินการผลิต
3.1การตัดชิ้นงาน
3.2การขึ้นรูปชิ้นงาน
3.3การประกอบชิ้นงาน
3.4การตกแตงชิ้นงาน
4.การควบคุมคุณภาพ
4.1การควบคุมขนาดทุกขั้นตอนการผลิต
4.2การจัดทําเกจหรือเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานในขั้นตอนการ
ทํางานตาง รวมทั้งการประมาณราคา

4

การประเมินผลการเรียน

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จํานวนคาบ
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
30
26
4
30
26
4
48
44
4

12

12

12

108

120

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชาที่รวมบูรณาการ
รหัส 2103-2122
ระดับชั้น ปวช.

ชื่อวิชา งานระบบทอระบายอากาศ 2 (4)
สาขาวิชา โลหะการ
ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ 80 ชั่วโมง

จุดประสงครายวิชา
1.
2.
3.
4.

เพื่อใหมีความตระหนักในการทํางานดวยความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย
เพื่อใหมีความเขาใจหลักการระบายอากาศในอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย
เพื่อใหสามารถสรางแผนคลี่ ประกอบและติดตั้งระบบทอระบายอากาศ
เพื่อใหมีกิจนิสัยปฏิบัติงานที่ดี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการระบายอากาศในอุตสาหกรรมและที่พักอาศัย
2. เขียนแบบแผนคลี่ทอระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
3. ประกอบ ติดตั้ง ทอระบายอากาศในบานพักอาศัยและอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการระบายอากาศในอุตสาหกรรม ที่พกั อาศัย ระบบทอระบาย
อากาศแบบตางๆ อุปกรณระบายอากาศ งานสรางแผนคลี่ทอระบายอากาศ การประกอบทอและการติดตัง้
วงจรระบบระบายอากาศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
รหัส 2103-2122
ชื่อวิชา งานระบบทอระบายอากาศ
2 (4)
ลําดับ
พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง
ชื่อหนวย
ที่
ความรู
ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม)
8
1
5
2
1. งานสรางทอประธานเปลี่ยนทิศทาง
12
2
8
2
2. งานสรางของอ
12
2
8
2
3. งานสรางทอแยก
8
1
5
2
4. งานประกอบติดตั้งระบบทอ
40
2
36
2
5. งานบูรณาการงานทอระบายอากาศ

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

10

62

8

80

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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หนวยการสอนปฏิบัติ
รหัส 2103-2122
หนวยที่
1
2
3
4
5

ชื่อวิชา งานระบบทอระบายอากาศ
ชื่อหนวย
จํานวนคาบ
งานสรางทอประธานเปลี่ยนทิศทาง
8
งานสรางของอ
12
งานสรางทอแยก
12
งานประกอบติดตั้งระบบทอ
8
งานบูรณาการงานทอระบายอากาศ
40

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2

(4)

80

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
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การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

ตารางวิเคราะหหนวยการสอน
หนวยที่
1.

2.

3.

4.

5.

ชื่อหนวย / หัวขอการสอน
งานสรางทอเมนทอเปลี่ยนทาง
1.1หลักการระบายอากาศ
1.2การทําทอประธาน
1.3การทําทอเปลี่ยนทิศทาง
งานสรางของอ
2.1การเขียนแบบแผนคลี่
2.2การขึ้นรูป
2.3การประกอบ
งานสรางทอแยก
3.1การเขียนแบบแผนคลี่
3.2การขึ้นรูป
3.3การประกอบ
งานประกอบติดตั้งระบบทอ
4.1การทําตัวยึดS-Slip Drive Clip
4.2การทําขอตอ Single Connection
4.3การทําขอตอ Double Connection
4.4การประกอบทอ
งานบูรณาการงานทอระบายอากาศ

รวม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จํานวนคาบ
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม
8
2
6

2

10

12

2

10

12

2

6

8

8

32

40

16

64

80

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชาที่รวมบูรณาการ
รหัส 2001-2003
ระดับชั้น ปวช.

ชื่อวิชา การบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
2 (3)
สาขาวิชา โลหะการ
ทฤษฎี - ปฏิบัติ 60 ชั่วโมง

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่ อ ใหมี ค วามเขา ใจหลัก การบริ ห ารงานคุ ณภาพ ระเบี ย บวิ ธีพี ดีซี เ อ กระบวนการแก ป ญหาและ
เครื่องมือในการจัดกิจกรรม การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ ขอกําหนดและเอกสาร หลักการเพิ่ม
ผลผลิต
2. เพื่อใหสามารถดําเนินกิ จกรรมกลุมคุณภาพ กิ จกรรมที่ เกี่ยวกั บการบริ หารงานคุณภาพและการ
จัดระบบ กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตในองคกร
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบและตระหนักถึงคุณภาพ
มาตรฐานรายวิชา
1.
เขาใจหลักการบริหารงานคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต
2.
ดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ
3.
ดําเนินกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพในองคกร
4.
ดําเนินการระบบบริหารงานคุณภาพ
5.
ดําเนินงานเพิ่มผลผลิตในองคกร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพ ความหมายและความสําคัญของคุณภาพ ระเบียบวิธีพี
ดีซีเอ (PDCA methodology) การจัดกิจกรรมกลุมคุณภาพโดยใชกระบวนการแกปญหาและเครื่องมือในการ
จัดทํากิจกรรม การจัดทํารายงานผลความกาวหนาของกิจกรรมกลุมคุณภาพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management Principle) และการดําเนินกิจกรรม เชน การใหความสําคัญกับลูกคา ความสัมพันธกับผูสง
มอบ ความเปนผูนํา การมีสวนรวมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการและเปนระบบ การปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง และการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเปนจริง ฯลฯ การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality
Management System) ขอกําหนดและเอกสาร หลักการเพิม่ ผลผลิต การเพิ่มผลผลิตในองคกรโดยการเพิ่มคุณ
คาที่ปจจัยการผลิตคงที่และโดยการลดปจจัยการผลิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
รหัส 2001-2003
ลําดับ
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชื่อวิชา การบริหารงานคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต
2 (3)
พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง
ชื่อหนวย
ความรู
ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม)

ความหมายและความสําคัญของคุณภาพ
การวางแผนงานคุณภาพดวยระเบียบวิธี
PDCA
กิจกรรมกลุมคุณภาพ
การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน
การบริหารงานคุณภาพในองคกร
การบริหารทรัพยากร
การผลิต/การใหบริการ
การวัดและตรวจสอบผลการดําเนินงาน
การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9000 : 2000
การตรวจสอบผลการดําเนินงานภายในองคกร
การเพิ่มผลผลิตในองคกร
หลักการบริหารเพื่อการเพิม่ ผลผลิต
การเพิ่มผลผลิตโดยบุคลากร
การเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยี
การประเมินผลการเรียน

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3
2
1
1
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1
1
1

1

3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
3
3
6
3
3
6

60
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน
จํานวนคาบ
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม

หนวยที่

ชื่อหนวย / หัวขอการสอน

1.

ความหมายและความสําคัญของคุณภาพ
1.1 ความหมายของคุณภาพ
1.2 ความสําคัญของคุณภาพ
1.3 คุณภาพ ตนทุน การสงมอบ
1.4 การควบคุมคุณภาพ
การวางแผนงานคุณภาพ ดวยระเบียบวิธี PDCA
2.1 ความหมายของ PDCA
2.2 ประโยชนของ PDCA
2.3 การวางแผนงานคุณภาพดวยระเบียบวิธี PDCA
2.4 ประเภทของแผนงาน
กิจกรรมกลุมคุณภาพ
3.1 กิจกรรม 5 ส.
3.2 กิจกรรม QCC
3.3 กิจกรรมขอเสนอแนะ ปรับปรุงงาน
3.4 การบํารุงรักษาแบบมี สวนรวม
การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน
4.1 หลักการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน
4.2 โครงสรางรายงานผลการดําเนินงาน
4.3 รายงานผลการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
การบริหารงานคุณภาพในองคกร
5.1 ความหมาย ขอบขายการบริหารงานคุณภาพในองคกร
5.2 หลักการบริหารงานคุณภาพในองคกร
5.3 ระบบการบริหารงาน คุณภาพในองคกร
5.4 การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองคกร
การบริหารทรัพยากร
6.1 การจัดสรรทรัพยากร
6.2 การจัดการงานบุคคล
6.3 การจัดการดานโครงสรางพื้นฐาน
6.4 การจัดสภาพแวดลอมของการทํางาน

2.

3.

4.

5.

6.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน (ตอ)
จํานวนคาบ
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม

หนวยที่

ชื่อหนวย / หัวขอการสอน

7.

การผลิต/การใหบริการ
7.1 การวางแผนการผลิตและการใหบริการ
7.2 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
การวัดและตรวจสอบผลการดําเนินงาน
8.1 การตรวจสอบผลการดําเนินงานภายในองคกร
8.2 การวัดและตรวจสอบ ผลิตภัณฑ
8.3 การควบคุมสภาพ/ปองกันการทําผิดเงือ่ นไข
8.4 การปรับปรุงคุณภาพการบริหารงานอยางตอเนื่อง
การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ
9.1 ความหมายของการจัดระบบบริหารงานคุณภาพ
9.2 ความเปนมาของการจัดระบบบริหารงานคุณภาพ
9.3 หลักการบริหารงานคุณภาพ
9.4 กระบวนการของระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตรฐาน ISO 9000 : 2000
10.1 โครงสรางอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 : 2000
10.2 ขอกําหนดระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9001 : 2000
การตรวจสอบผลการดําเนินงานภายในองคกร
11.1 หลักการและแนวทางการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานภายในองคกร
11.2 เอกสารเพื่อการตรวจสอบผลการดําเนินงานภายใน
องคกรระบบเอกสารในมาตรฐาน ISO 9001 : 2000
การเพิ่มผลผลิตในองคกร
12.1 ความเปนมาของการเพิ่มผลผลิตในองคกร
12.2 ความหมายและแนวคิดของการเพิ่มผลผลิตใน องคกร
12.3 ปจจัยสําคัญตอการเพิ่มผลผลิตในองคกร
12.4 ประโยชนที่ไดรับจากการเพิ่มผลผลิตในองคกร

8.

9.

10.

11

12.

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

3

3

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน (ตอ)
หนวยที่

13

14.

15.

16.

จํานวนคาบ
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม

ชื่อหนวย / หัวขอการสอน

หลักการบริหารเพื่อการเพิม่ ผลผลิต
13.1 หลักการเพิ่มคุณคาที่ปจ จัยการผลิตคงที่
13.2 หลักการลดปจจัยการผลิตแตคุณคาคงที่
13.3 กระบวนการและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตการบริหาร
เพื่อการเพิ่ม ผลผลิต
การเพิ่มผลผลิตโดยบุคลากร
14.1 การสรางแรงจูงใจในการทํางาน
14.2 การมีสวนรวมของบุคลากร
14.3 การปรับปรุงสภาพการทํางาน
14.4 การพัฒนาบุคลากร
การเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยี
15.1 หลักการเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยี
15.2 หลักการใชระบบคอมพิวเตอรในองคกร
15.3 หลักการใชหุนยนตในระบบการผลิต
15.4 ประโยชนและปญหาของการเพิ่มผลผลิตโดย
เทคโนโลยี
การประเมินผลการเรียน

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

6

6

3

3

3

3

6

60

60
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชาที่รวมบูรณาการ
รหัส 2001-2002
ระดับชั้น ปวช.

ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจเบื้องตน
2 (3)
สาขาวิชา โลหะการ
ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ 60 ชั่วโมง

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน กระบวนการของการประกอบการ เอกสารธุรกิจ การ
ทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจขนาดยอม
2. เพื่อใหสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด ดําเนินการขายตามแผนการขาย และดําเนินงานธุรกิจขนาดยอมจาก
ความรูความสามารถในงานอาชีพของตนเอง
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดยอมในงานอาชีพของตนเอง
มาตรฐานรายวิชา

1.
2.
3.
4.
5.

เขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบื้องตน การขาย การบัญชี การดําเนินธุรกิจขนาดยอม
บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด
ดําเนินการขายตามแผนการขาย
ดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการจัดการธุรกิจเบื้องตน
ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ
หลักการจัดการธุรกิจ การเขียนเอกสารธุรกิจ การจัดทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและ
แผนการขาย หลักการดําเนินธุรกิจขนาดยอม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
รหัส 2001-2002
ลําดับ
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจเบื้องตน

พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง
ความรู
ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม)

ชื่อหนวย

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
ประเภทของผูป ระกอบการแลองคธุรกิจ
เอกชน
การจัดทําแผนธุรกิจ
การตลาดและแผนการตลาด
การขายและแผนการขาย
หลักการบัญชีเบื้องตน
แหลงลงทุนและการบริหารการเงิน
การจัดองคกรและการบริหารงานบุคคล
การจัดเอกสารทางธุรกิจ
หลักการประกอบอาชีพอิสระ
การประเมินผลการเรียน

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2 (3)

4
3
4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
4

60
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน
หนวยที่

1.

2.

3.

4.

5.

6.

จํานวนคาบ
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม

ชื่อหนวย / หัวขอการสอน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
1.1 ความหมายและวัตถุประสงคของการประกอบธุรกิจ
1.2 ประเภทของธุรกิจ
1.3 สภาพแวดลอมทางธุรกิจ
1.4 ความรูเกี่ยวกับการขาย
ประเภทของผูประกอบการแลองคธุรกิจเอกชน
2.1 เจาของคนเดียว
2.2 หางหุนสวนจํากัด
2.3 บริษัทจํากัด
2.4 บริษัทมหาชน
2.5 สหกรณ
2.6 แฟรนไชน
การจัดทําแผนธุรกิจ
3.1 ความสําคัญและลักษณะของแผนธุรกิจ
3.2 การจัดทําโครงรางแผนธุรกิจ
3.3 ศึกษาวิเคราะหดานการขาย เทคนิคการเงิน
การตลาดและแผนการตลาด
4.1 ความหมายและความสําคัญของการตลาด
4.2 แนวคิดการตลาด
4.3 หนาที่สวนการตลาด
การขายและแผนการขาย
5.1 ประเภทและลักษณะของการขาย
5.2 ชองทางการจําหนาย
5.3 ความรูดานผลิตภัณฑ ลูกคา ผูบริโภค คูแขงขัน
หลักการบัญชีเบื้องตน
6.1 ความสําคัญทางดานบัญชี
6.2 ประโยชนของการจัดทําบัญชี
6.3 บัญชีธุรกิจขนาดยอม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

6

6
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน (ตอ)
หนวยที่

7.

8.

9.

10.

ชื่อหนวย / หัวขอการสอน

แหลงลงทุนและการบริหารการเงิน
7.1 ประเภทของเงินทุน
7.2 ประเภทของแหลงเงินทุน
สถาบันการเงินการจัดองคกรและการบริหารงานบุคคล
8.1 ความสําคัญของการจัดองคกรและการบริหารงาน
บุคคล
8.2 การจัดโครงสรางองคกร
8.3 การวางแผนกําลังคน การจัดคนเขาทํางาน
8.4 การฝกอบรมและแรงจูงใจ
การจัดเอกสารทางธุรกิจ
9.1 ความหมายและความสําคัญของเอกสารทางธุรกิจ
9.2 เอกสารการขาย การเงิน นําเขา สงออก ขนสง
ประกันภัย
หลักการประกอบอาชีพอิสระ
10.1 บทบาทของการประกอบอาชีพอิสระในระบบ
เศรษฐกิจ
10.2 แนวคิดในการเลือกคิดตัดสินในการเปน
ผูประกอบการธุรกิจ
รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

จํานวนคาบ
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม

6

6

6

6

6

6

6

6

60

60
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชาที่รวมบูรณาการ
รหัส 2000-2133
ระดับชั้น ปวช.

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2)
สาขาวิชา โลหะการ
ทฤษฎี - ปฏิบตั ิ 40 ชั่วโมง

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท และสํานวนพืน้ ฐานที่ใชในการปฏิบัติงานทางดาน
วิชาชีพชางอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ วัฒนธรรมของเจาของภาษา ตลอดจนสํานวนภาษาและทาทาง
ในการสื่อสารที่เหมาะสม
3. เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ ในขบวนการเรียนรูแบบพึง่ พาตนเองโดยการเลือกใชสื่อ และ
เทคโนโลยีตามความถนัดและสนใจ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบาย บรรยาย ใหขอมูล สัดสวน ขนาด รูปทรง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ คุณลักษณะเฉพาะ
โดยใชคําศัพทเทคนิคพื้นฐานหรือประโยคสั้น ๆ
2. อานและปฏิบตั ิตามวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติคูมือ ปายเตือนภัย และคําแนะนําความ
ปลอดภัยในโรงฝกงาน
3. สนทนาเพื่อขอหรือใหขอมูล คําแนะนํา การใหบริการ และขั้นตอนการปฏิบัติ โดยใชภาษา
และทาทางที่เหมาะสม
4. วางแผนการเรียน เก็บบันทึกหลักฐานการเรียน และประเมินผลการเรียนรูดว ยตนเอง จาก
การเลือกใชสอื่ และเทคโนโลยีที่มีอยูในศูนยการเรียนรูห รือแหลงสื่อนอกสถานศึกษา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบตั ิ การอานเนื้อหาสาระที่เห็นพื้นฐานทางชางอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ
สัดสวน ขนาด รูปทรง ชื่อวัสดุอุปกรณ เครือ่ งมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะ ของเครื่องมือ
เครื่องหมาย ปายเตือนภัย (Warning Signs) ความปลอดภัยในโรงฝกงาน (Workshop Safety) คูมือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานชาง สาธิตวิธีการ ชั้นตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานสั้น ๆ (Job report) การ
รับงาน (Job work Order) การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพื้นฐาน
การบรรยายลักษณะงาน การแนะนํา ใหขอ มูลและการใหบริการ ฯลฯ ใชภาษาทีใ่ ชในการปฏิบัติงาน
สนทนาเรื่องเกี่ยวกับอาชีพชางอุตสาหกรรม การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในศูนยการ
เรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ตารางวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา
รหัส 2000-2133
ลําดับ
ที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม
ชื่อหนวย

ปฐมนิเทศ
การใชเครื่องมือใหถูกตองกับงาน
การรูจักชื่อ-ชนิดของเครื่องมือ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ความรูเกี่ยวกับการวัด
วิธีการทํางานกับสิ่งตาง ๆ
ความรูเกี่ยวกับหุนยนต
การแกปญหาในการทํางาน
การเขียนรายงาน
การสมัครงาน
การประเมินผลการเรียน

รวม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 (2)

พฤติกรรมที่ตองการ/การสอนหนึ่งครั้ง
ความรู
ทักษะ กิจนิสัย รวม (ชม)

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2

19

10

9

40
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ตารางวิเคราะหหนวยการสอน
หนวยที่

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อหนวย / หัวขอการสอน

จํานวนคาบ
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม

ปฐมนิเทศ
การใชเครื่องมือใหถูกตองกับงาน
การรูจักชื่อ-ชนิดของเครื่องมือ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ความรูเกี่ยวกับการวัด
วิธีการทํางานกับสิ่งตาง ๆ
ความรูเกี่ยวกับหุนยนต
การแกปญหาในการทํางาน
การเขียนรายงาน
การสมัครงาน
การประเมินผลการเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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แผนการเรียนรูของแตละรายวิชา
รหัส 2103-2103
หนวยที่ 2

ชื่อวิชา งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1 3 (6) สอนครั้งที่ 1 - 5
ชื่อหนวย งานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ
จํานวน 30 ชม.

เรื่อง/งานทีป่ ฏิบัติ
หนวยที่ 1 ประกอบดวยหัวขอเรื่องตอไปนี้
1.1 การพัฒนาและกําหนดรูปแบบผลิตภัณฑโลหะแผน
1.2 วางแผนการใชเครื่องมือเครื่องจักร
1.3 การดําเนินการผลิต
1.4 การควบคุมคุณภาพ
1.5 การประมาณราคาผลิตภัณฑ
สาระสําคัญ
การผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะ มีขั้นตอนเริ่มตั้งแตการกําหนดรูปแบบชิ้นงาน การเขียนแบบ
การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิตรวมตลอดจนถึงการประมาณราคาผลิตภัณฑจึงครบ
กระบวนการ
จุดประสงคการเรียนการสอน
จุดประสงคทวั่ ไป
1. เขาใจถึงกระบวนการผลิตงานผลิตภัณฑโลหะแผนไดอยางมีคุณภาพ
2. ดําเนินการผลิตงานผลิตภัณฑโลหะแผนได
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. กําหนดรูปแบบของผลิตภัณฑโลหะแผนได
2. เขียนแบบสัง่ งานชิ้นงานได
3. กําหนดและเขียนรายการวัสดุที่ใชในการผลิตได
4. จัดลําดับขั้นตอนการผลิตและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชได
5. ประมาณราคาของผลิตภัณฑโลหะแผนได
6. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑโลหะแผนได
งานที่ปฏิบัติ (เนื้อหาสาระ)
1.1 การพัฒนาและกําหนดรูปแบบผลิตภัณฑโลหะแผน
1.1.1 วิเคราะหรูปแบบและวัสดุที่เหมาะสม
1.1.2 รางแบบสวนประกอบตาง ๆ
1.1.3 เขียนแบบสวนประกอบที่สมบูรณ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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1.2 การวางแผนการใชเครื่องมือเครื่องจักร
1.2.1 จัดลําดับขั้นตอนการผลิต
1.2.2 กําหนดเครื่องมือ เครื่องจักรที่ใชในขัน้ ตอนตาง ๆ
1.2.3 กําหนดกําลังคนในขัน้ ตอนตาง ๆ
1.2.4 จัดทําอุปกรณจับยึดชวยในการประกอบงาน (Jig & Fixture)
1.3 การดําเนินการผลิต
1.3.1 การตัดชิน้ งาน
1.3.2 การขึ้นรูปชิ้นงาน
1.3.3 การประกอบชิ้นงาน
1.3.4 การตกแตงชิ้นงาน
1.4 การควบคุมคุณภาพ
1) การควบคุมขนาดทุกขั้นตอนการผลิต
2) การจัดทําเกจหรือเครื่องมือตรวจสอบชิ้นงานในขัน้ ตอนการทํางานตาง ๆ การ
ประมาณราคาผลิตภัณฑ
ขอเสนอแนะ
งานที่กําหนดใหนี้เปนผลิตภัณฑเสนอแนะเทานั้นซึ่งผูสอนสามารถกําหนดงานขึ้นใหสอดคลอง
กับสภาพปจจุบันโดยใชโลหะแผนเปนสวนประกอบหลัก ทั้งนี้ตองสัมพันธกับเวลาปฏิบัติ คือ 5
ครั้ง 30 ชั่วโมง
- ชั้นวางเอกสาร
- ตูเอกสาร
- โตะพิมพดีด
- ชั้นวางหนังสือลอเลื่อน
ครุภัณฑ/เครื่องมือ/วัสดุ-อุปกรณ
1. ครุภัณฑ
1.1 งานตัดเจาะ เชน เครื่องตัดโลหะ แผน เครื่องเจาะ ฯลฯ
1.2 งานขึ้นรูป เชน เครื่องพับ , เครื่องมวน ฯลฯ
1.3 งานประกอบ เชน เครื่องเชื่อมแบบความตานทาน ฯลฯ
1.4 งานตกแตงผิวสําเร็จ เชน เครื่องอัดอากาศ ฯลฯ
2. เครื่องมือ
2.1 งานตัดเจาะ เชน กรรไกร , Hand Punch ฯลฯ
2.2 งานขึ้นรูป เชน คอน , คีมล็อค ฯลฯ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ

การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

42

2.3 งานประกอบ เชน ไขควง, ประแจ ฯลฯ
2.4 งานตกแตงผิวสําเร็จ เชน รถพนสี , เกรียงโปวสี ฯลฯ
3. วัสดุ - อุปกรณ
3.1 โลหะแผนชนิดตาง ๆ , โลหะรูปพรรณหนาตัดชนิดตาง ๆ
3.2 อุปกรณจบั ยึด
3.3 วัสดุชวยงาน เชน บานพับ กุญแจ เปนตน
กิจกรรมการเรียน
1. กิจกรรมครู
1.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง สื่อการเรียนทั้งสื่อโสตทัศน สื่อสิ่งพิมพตัวอยางโครงการ
ของจริง แนะนํารายวิชา วิธกี ารเรียน การมอบหมายงาน วิธีการวัดและประเมินผล
1.2 ทดสอบกอนเรียนโดยใชใบทดสอบกอน ทายชุดการเรียน เรื่องงานผลิตภัณฑโลหะแผน
ตอนที่ 1 แลวใหผูเรียนตรวจสอบคําตอบตามใบเฉลย
1.3 นําเขาสูบทเรียน โดยผูสอนกลาวถึงความสําคัญ ประโยชน การใชงานของงานผลิตภัณฑ
โลหะรูปพรรณในอุตสาหกรรมแลวใชคําถามใหผูเรียนแสดงความเห็นเพื่อใหเกิดความสนใจบทเรียน
1.4 การใหขอมูลหรือการสอนโดยผูสอนจัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง (ดูจากรายชื่อ
เอกสารทายแผนการสอนหนวยที่ 1) สื่อโสตทัศน ตัวอยางชิ้นงานของจริง
1.5 แจกชุดการเรียน เรื่อง งานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณตอนที่ 1 ใหผูเรียนศึกษาควบคูกับ
เอกสาร หนังสืออางอิงที่เตรียมไวสังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษาบทเรียน คอยชวยเหลือให
คําแนะนําเมื่อผูเรียนตองการ
1.6 สังเกต บันทึกพฤติกรรมผูเรียนขณะศึกษา คอยชวยเหลือใหคําแนะนําและสาธิตการเชื่อม
ใหดูเมื่อผูเรียนตองการ
1.7 ตรวจสอบขั้นตอนการศึกษาและฝกหัดของผูเรียนใหถูกตองและครบถวนรวมทั้ง
ตรวจสอบการตอบคําถามแตละหัวขอใหไดตามเกณฑทชี่ ุดการเรียนกําหนดแลวอนุญาตใหศึกษาและ
ฝกหัดงานหัวขอตอไป
1.8 การประยุกตใช โดยใหผูเรียน ดําเนินงานตามที่กําหนดไวในใบมอบหมายงาน
1.9 การตรวจสอบผลการเรียนรู ใหผูเรียนรวมกันกําหนดหัวขอทีจ่ ะประเมินชิ้นงานรวมกับ
เพื่อนผูเรียนและผูสอนตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรอง
2. กิจกรรมนักเรียน
2.1 จัดเตรียมเอกสาร หนังสืออางอิง ตามที่ผูสอนและบทเรียนกําหนด
2.2 นําเขาสูบทเรียน โดย ฟง คิดตามแลวตอบคําถามเกี่ยวกับความสําคัญ ประโยชน การใช
งานของงานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณในอุตสาหกรรม และสอบถามสิ่งที่ไมเขาใจ
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2.3 ทําขอทดสอบกอนเรียนเสร็จแลวสลับกันตรวจคําตอบและใหคะแนน
2.4 เขากลุมตามที่ครูจัดแบง
2.5 การใหขอมูลหรือการสอน โดยศึกษา คนควา หาขอมูลจากเอกสารตํารา และเรียนจากชุด
การเรียน เรื่อง งานผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ ตอนที่ 1 และสื่อการเรียนตาง ๆ
2.6 เมื่อมีปญหาใหปรึกษาหรือใหครูสาธิตใหดู
2.7 ศึกษาขอมูลตามขั้นตอนของชุดการเรียนพรอมตอบคําถามในขอทดสอบทายบทเรียนแลว
ใหครูตรวจอนุญาตใหศึกษาหัวของานตอไปทดลองและฝกปฏิบัติงานตามขั้นตอนของชุดการเรียน
2.8 ฝกหัดปฏิบัติงานซ้ําจนเกิดความชํานาญโดยหากมีปญ
 หาใหขอคําแนะนําจากครู
2.9 แลวรวมกับครูตรวจสอบชิ้นงานเพื่อประเมินและแกไขขอบกพรองเมื่อฝกปฏิบัติงาน
เสร็จแตละขั้น
2.10 ทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยใชใบทดสอบกอน/หลังเรียน ทายชุดการเรียน
2.11 ตรวจสอบคําตอบโดยใชใบเฉลยแลวจัดเก็บคะแนนของแตละคนรวมกับครูสรุปเนื้อหา
ตามจุดประสงคการเรียนของหนวยการเรียนโดยศึกษาเนือ้ หาจากใบความรู ใบปฏิบัติงานหรือชุดการ
เรียน สื่อโสตทัศนแลวทําแบบทดสอบหากยังทําไดไมครบทําการทบทวนบทเรียนใหม หากมีปญหา
ขอขัดของใหขอคําแนะนําจากผูสอนและเพื่อนในกลุม
2.12 การประยุกตใช ทํางานตามใบทดสอบทายชุดการเรียนเพื่อนําความรูทักษะที่ฝก มาใชใน
การทํางานตามใบทดสอบ
2.13 รวมกับครูตรวจสอบ ประเมินชิ้นงานตามแบบประเมินใหคะแนนทายชุดการเรียน
2.14 การตรวจสอบผลการเรียนรู โดยตรวจสอบดูคะแนนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติแลวนําไป
ปรับปรุงการเรียนในหนวยตอไป
สื่อการเรียนการสอน
1. ใบมอบหมายงานชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะแผน
2. ตัวอยางรายงานการผลิตชิ้นงาน
3. ตัวอยางชิ้นงานโลหะแผนแบบตาง ๆ
เอกสารอางอิง
ชาญชัย ทรัพยากรและคณะ. การออกแบบแมพิมพ. กรุงเทพฯ : หจก.ภาพพิมพ, 2527.
บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ. คณิตศาสตรชาง. กรุงเทพฯ : สํานักงานบริการวิชาการและวิจยั สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ, 2521
สรศักดิ์ นานากุล บริหารงานผลิต. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2517.
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งานที่มอบหมาย/กิจกรรม
1. ใหทํางานตามใบมอบหมายงาน
2. ใหเขียนรายงานแผนการผลิต
3. ใหเขียนรายงานสรุปผลงาน
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