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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 



เอกสารประกอบ 

การขออนญุาตใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

1. ชื่อหลักสูตรที่ขออนุญาตใช 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

3. ความสําคัญของปญหา/หลักการและเหตุผล 

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไดรับอนุมัติทุน “นวัตกรรมสายอาชีพ

ชั้นสูง” จากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งมีลักษณะเปนทุนใหเปลา ท่ีสรางโอกาสทาง

การศึกษาแกเยาวชนจากครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 20 ลางของประเทศ  ไดมีโอกาสศึกษาตอสายอาชีพใน

สาขาซึ่งเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน อันเปนการผลิตกําลังคนที่จะชวยเพิ่มขีดความสามารถดานการแขงขัน

ของประเทศเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0  โดยทางคณะวิศวกรรมศาสตรไดรับการอนุมัติและ

จัดสรรทุนคร้ังแรกในปการศึกษา 2563 สาขาวิชาหนึ่งท่ีไดรับการจัดสรรทุนคือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งในปการศึกษา 2563 ทางคณะวิศวกรรมศาสตรจัดการเรียนการสอนโดยใช

หลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเอง 

ในปการศึกษา 2564 ทางคณะวิศวกรรมศาสตรไดรับการอนุมัติและจัดสรรทุน “นวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” 

จากทาง กสศ. อีก  แตเนื่องดวยปจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนากําลังดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับบริบททางสังคม ทิศทางการพัฒนา

ประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตลอดจนวิวัฒนาการและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปยังไมแลวเสร็จ  ทาง

คณะวิศวกรรมศาสตรจึงเกรงวาจะไมสามารถดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหแลวเสร็จทันการจัดการเรียนการสอน

ในปการศึกษา 2564 นี้ได  ทางคณะวิศวกรรมศาสตรจึงมีความประสงคขออนุมัติใชหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษ

กิจและสังคมแหงชาติ เปนไปตามกรอบคุณวุฒิ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคณุวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ  

อันจะทําใหบรรลุตรมวัตถุประสงคของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาตอไป 

4. วัตถุประสงค 

4.1. เพ่ือขออนุญาตใชหลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

4.2. เพ่ือใหการจัดการเรียน การสอนสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติ เปนไปตามกรอบ

คุณวุฒิ มาตรฐานการศกึษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ   

4.3. เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
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5. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

5.1. ไดรับอนุญาตใหใชหลักสูตรประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

5.2. การจัดการเรียน การสอนสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแหงชาติ เปนไปตามกรอบคุณวุฒิ 

มาตรฐานการศกึษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาต ิ  

5.3. นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษามีสมรรถนะสอดคลองกับนโยบายของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศกึษา 

6. กําหนดการเปดสอน 

จะเร่ิมเปดดําเนินการสอนตั้งแตภาคการศึกษา 1 ปการศึกษา 2564 

7. อาจารยผูสอน  (เฉพาะในสวนของสถานศกึษา) 

7.1. อาจารยผูสอนประจําหลักสูตร 

ลําดับที่ ช่ือ–ช่ือสกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
ใบประกอบวิชาชีพครู 

มี ไมมี 
1 นายพิบูลย เครือคําอาย ผศ. วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ /  
2 นางทศพร เงินเนตร ผศ. วศ.ม วิศวกรรมโลหะการ  / 
3 นายกานต  วิรุณพันธ ผศ. วศ.ม. วิศวกรรมการผลิต  / 
4 นายทวีศักดิ์  มโนสืบ ผศ.ดร วศ.ด. วิศวกรรมการจัดการ  / 
5 นายจิรวัฒน  วรวิชัย อาจารย คอ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ  / 
6 นายวุฒิชัย  หีบคํา อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ /  
7 นายพิชิตรี  ทองดี อาจารย คอ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ  / 
8 นายอุกฤษณ ธนทรัพยทวี อาจารย ปร.ด วิศวกรรมอุตสาหการ  / 

 

7.2. อาจารยพิเศษ/ ผูทรงคุณวุฒิ (สถานประกอบการ) 

ลําดับ
ที ่

ช่ือ–ช่ือสกุล วุฒิการศกึษา ตําแหนงงาน 

1 นายประมูล บัวนอย วศ.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ) ผูจัดการ พี บี เอ็น ออโตเมชั่น แอนด เซอรวิส 
2 นายนคร  กันทะวงศ ปวส.ชางโลหะ (เอกเทคโนโลยีการผลิต) ผูจัดการฝายการผลิต บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต

ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 
3 คุณธนาชัย  ทะหมุน วท.บ. คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการผลิต 

ปวส.ชางโลหะ (เอกเทคโนโลยีการผลิต) 
Project Construction Supervisor 

บริษัท ปตท.โกลบอลเคมีคอล จํากัด  (PTTGC) 
4 นายวิโรจน  เช้ือทอง คอ.บ วิศวกรรมอุตสาหการ ครูฝกฝมอืแรงงาน ระดบั ช.3 กรมพัฒนาฝมือ

แรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 

7.3 อาจารยผูสอนสาขาวิชาอื่นที่เก่ียวของ 

ลําดับ
ที ่

ช่ือ–ช่ือสกุล ตําแหนง 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชาเอก 

ใบประกอบวิชาชีพ
ครู 

มี ไมมี 
1 นายเอกลักษณ สุมนพันธ ผศ. วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  / 
2 นายธานินทร สุเชียง อาจารย วศ.ม. ไฟฟา  / 
3 นายอํานาจ ศรรัีกษ อาจารย วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร  / 
4 นางสาวสุวรรณี พิทักษวินัย อาจารย ปร.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  / 
5 นางสาวณฐัษิมา สุรเดช ผศ. วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร  / 
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ลําดับ
ที ่

ช่ือ–ช่ือสกุล ตําแหนง 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชาเอก 

ใบประกอบวิชาชีพ
ครู 

มี ไมมี 
6 นายสมคิด สุขสวัสด์ิ อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร  / 
7 นางสาวมาลา เทพมณี ผศ. กศ.ม. การบิรหารการศึกษา   
8 นายเทิดทูล โตคีรี รศ. ปร.ด. การศึกษา-การจัดการกีฬา   
9 นางสาวอรอนงค นิยมธรรม ผศ. กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร   
10 นายเทวฤทธิ์ ละมูล อาจารย กศ.ม. พลศึกษา   
11 นางสาวฐิติรัตน วิจารณปรีชา อาจารย ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ   
12 นางสาวสิรินพร เกียงเกสร อาจารย ศศ.ม. พัฒนาสงัคม  / 
13 นายสถีรศักด์ิ รังสินานนท อาจารย ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ  / 
14 นายคุณากร สุปน อาจารย ศศ.ม. พัฒนาสงัคม  / 
15 นายรัฐพล ภุมรินทรพงศ อาจารย ศศ.ม. พัฒนามนุษยและสังคม  / 
16 นางสาวนภอร อารีย อาจารย ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ  / 
17 นางสาวรัศมี ราชบุรี อาจารย ศศ.ม. ภาษาไทย  / 
18 นายเมธาฤทธิ์ จันทรทอง อาจารย ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ  / 
19 นางสาววริษา สารวิทย อาจารย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  / 
20 นายวชิรวิชญ วงษหอมจันทร อาจารย รม.บ. สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  / 
21 นางสาวกิรณา แยมกลิ่นพุฒ อาจารย กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา  / 
22 นางสาวอาริสา สินิฐฏา อาจารย ศศ.ม. ภาษาไทย  / 
23 นางสาวพิมผกา สาครินทร อาจารย ศศ.บ. ภาษาไทย  / 
24 นายเมธาสิทธ์ิ ถาไชยลา อาจารย กศ.ม. สุขศึกษาและพลศึกษา  / 
25 นางสาวธัญลักษณ อินพล อาจารย ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  / 
26 นายทนงศักดิ์ ยาทะเล ผศ. วท.ด. คณิตศาสตรประยุกต  / 
27 นางเนรัญชรา เกตุมี ผศ. ปร.ด. สถิติประยุกต  / 
28 นายเกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูร ผศ. ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต  / 
29 นายพายัพ เกตุชั่ง ผศ. ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต  / 
30 นายธวัชชัย ปญญาต๊ิบ ผศ. วท.ด. คณิตศาสตร  / 
31 นางสาวอรุณ ีวงษขาว อาจารย ปร.ด. สถิติประยุกต  / 
32 นางเนรัญชรา เกตุมี ผศ. ปร.ด. สถิติประยุกต  / 
33 นางสาวศิริลักษณ ผลอินทร อาจารย วท.ม. คณิตศาสตรประยุกต  / 
34 นางสาวทัศวรรณ อินทะสรอย อาจารย  คณิตศาสตร  / 
35 นางสาวอุมาพร สุขบท อาจารย วท.ม. สถิติประยุกต  / 
36 นางสาวธนิสสรา พินิจมนตรี อาจารย วท.ด. เคมี  / 
37 นางสาวมานิตา ดุมกลาง อาจารย วท.ด. เคมี  / 
38 นายเฉลา วงศแสง อาจารย วท.ด. ฟสิกส  / 
39 นางสาวธิดารัตน คงทน อาจารย วท.ม. ฟสิกส  / 
40 นางบุณฑริก รอดบํารุง อาจารย วท.ม. ชีววิทยา  / 
41 นายสินเดิม ดีโต อาจารย วท.ม. ฟสิกสประยุกต  / 
42 นางสาวสุรัสวดี ปลิโพธิ อาจารย วท.ม. เคมีอุตสาหกรรม  / 
43 นายศิโรจน ปรีชาไว อาจารย วท.ม. ฟสิกสประยุกต  / 
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ลําดับ
ที ่

ช่ือ–ช่ือสกุล ตําแหนง 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวิชาเอก 

ใบประกอบวิชาชีพ
ครู 

มี ไมมี 
44 นางสาวพัฒนชญา มณีคํา อาจารย วท.ม. ฟสิกส  / 
45 นางสาวเพ็ญพร วินัยเรืองฤทธ์ิ อาจารย วท.ม. เคมี  / 

8. จํานวนนกัศึกษา 

จํานวนนักศึกษา ท่ีจะเขาศึกษาในแตละปการศึกษา (แผนการรับนักศึกษา) 

นักศกึษา 
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ปการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 

ชั้นปที่ 1 30 30 30 30 
ชั้นปที่ 2 - 30 30 30 

รวมท้ังหมด 30 60 60 60 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา - 30 30 30 

 

9. สถานท่ีและอุปกรณการสอน 

9.1. อาคารสถานที่ (หองเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ฯลฯ) ที่ใชในการจัดการเรยีนการสอน 

ลําดับที่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

1 หองเรียนทฤษฎี 18  
2 หองปฏิบัติการ 15  
3 โรงฝกงาน 5  

9.2. ครุภัณฑและวัสดุอุปกรณการสอน 

ลําดับที่ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

รายการครุภัณฑและอุปกรณประกอบการสอนที่มีอยูแลว 
1 โรงฝกปฏิบัติงานเชื่อม 1  
2 โรงฝกปฏิบัติงานหลอโลหะ 1  
3 โรงฝกปฏิบัติงานโลหะแผน 1  
4 หองปฏิบัติการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 1  
5 หองปฏิบัติการดานโลหะวิทยา 1  
6 หองปฏิบัติการดานงานตรวจสอบวัสดุ 1  
7 หองปฏิบัติการตรวจสอบงานเช่ือม 1  
8 หองปฏิบัติการ CAD-CAM 1  
9 หองปฏิบัติการวัดละเอียด 1  
10 โรงฝกงานพ้ืนฐาน 1  

รายการครุภัณฑและอุปกรณประกอบการสอนที่จะจัดหาเพิ่มเติมในอนาคต 

1 หองปฏิบัติการงานเช่ือมอัตโนมัติ 1  
2 หองปฏิบัติการดานงานหลอ 1  
3 หองปฏิบัติการขึ้นรูปแมพิมพ 1  
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10. แผนการเรียน ระบุตัวอยางแผนการจัดการศกึษา ตามจํานวนระยะเวลาของการศกึษาในหลักสูตรที่ขอเปดสอน 

แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2564 
รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ช่ัวโมง/สัปดาห 

 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง     
     1.1 กลุมวิชาภาษาไทย     

30000-1103           การฟงและการพูดเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 3 0 3 3 
     1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ     
                
     1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร     
                
     1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร     

30000-1401           คณิตศาสตรและสถิติเพ่ืองานอาชีพ 3 0 3 3 
     1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร     
      
     1.6 กลุมวิชามนุษยศาสตร     
      
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ     
     2.1 กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน      

30001-2001           เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 2 2 3 4 
30001-1051           กฎหมายทั่วไปเก่ียวกับงานอาชีพ 1 0 1 1 

30001-1001          การบริหารงานคณุภาพในองคการ 3 0 3 3 

      
     2.2 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ     

30103-2001           วัสดุในงานเช่ือม 3 0 3 3 
30103-2002           การออกแบบรอยตอและสัญลักษณงานเช่ือม 3 0 3 3 

     2.3 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก     
      
     2.4 ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ     
      
     2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ     
      
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     
      
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     

30000-2001     กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0 2 0 2 
รวมท้ังส้ิน 18 4 19 22 
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แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2564 
รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ช่ัวโมง/สัปดาห 

 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง     
     1.1 กลุมวิชาภาษาไทย     
      
     1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ     
      
     1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร     
      
     1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร     
      
     1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร     

30000-1502           ศาสตรพระราชา 3 0 3 3 
     1.6 กลุมวิชามนุษยศาสตร     
      
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ     
     2.1 กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน      

30100-0101          กลศาสรตวิศวกรรม 3 0 3  
      
      
      
     2.2 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ     

30103-2003           มาตรฐานงานเชื่อม 1 3 0 3 3 
30103-2004           เทคโนโลยีงานเช่ือม 1 6 3 7 

      
     2.3 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก     

30103-2501              การอานแบบและเขียนแบบกระสวน 1 3 2 4 
     2.4 ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ     
      
     2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ     
      
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     
      
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     

30000-2002     กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0 2 0 2 
รวมทั้งสิ้น 11 11 14 19 
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แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

ภาคเรียนท่ี  3  ปการศึกษา 2564 
รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ช่ัวโมง/สัปดาห 

 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง     
     1.1 กลุมวิชาภาษาไทย     
      
     1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ     
      
     1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร     
      
     1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร     
      
     1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร     
      
     1.6 กลุมวิชามนุษยศาสตร     
      
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ     
     2.1 กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน      
      
     2.2 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ     

30103-2005           วัสดุและโลหะวิทยา 1 6 3 7 
30103-2202           อุปกรณจับยึดงานเช่ือมและขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะ 1 6 3 7 

      
     2.3 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก     
      
     2.4 ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ     
      
     2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ     
      
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     
      
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     
      

รวมท้ังส้ิน 3 15 8 18 
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แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2565 
รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ช่ัวโมง/สัปดาห 

 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง     
     1.1 กลุมวิชาภาษาไทย     
      
     1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ     
      
     1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร     
      
     1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร     
      
     1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร     
      
     1.6 กลุมวิชามนุษยศาสตร     

30000-1605           มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 0 2 2 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ     
     2.1 กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน      

30001-1001           การบริหารงานคุณภาพในองคการ 1 2 2 3 
      
      
     2.2 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ     

30103-2006           งานเขียนแบบเทคนิคโลหะดวยคอมพิวเตอร 1 4 3 4 
      
     2.3 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก     

30103-2104           มาตรฐานงานเชื่อม 2 3 0 3 3 
30103-2105           โลหะวิทยางานเช่ือม 2 3 3 5 
30105-2502           กระบวนการหลอโลหะ 1 1 6 3 7 

     2.4 ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ     
      
     2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ     

30105-8501           โครงงาน * * 4 * 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     

30105-2503     การออกแบบงานหลอโลหะ 1 4 3 4 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     

30000-2003     กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0 2 0 2 
รวมทั้งสิ้น 11 18 23 30 
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แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2563 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 

ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2565 
รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ช่ัวโมง/สัปดาห 

 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง     
     1.1 กลุมวิชาภาษาไทย     
      
     1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ     

30000-1201           ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 2 3 4 
30000-1203          การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1 2 2 3 
30000-1205          การเรียนภาษาอังกฤษผานสื่อดิจิทัล 0 2 1 2 

     1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร     
30000-1301           การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดลอม 2 2 3 4 

     1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร     
      
     1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร     
      
     1.6 กลุมวิชามนุษยศาสตร     

30000-1610           นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 0 2 1 2 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ     
     2.1 กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน      

30100-0117          การวางแผนและควบคุมการผลิต 3 0 3 3 
     2.2 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ     

30103- 
    2007 

          ระบบอัตโนมัติในงานเชื่อม 2 3 3 5 

     2.3 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก     
30103-2101           การตรวจสอบคุณภาพงานเช่ือม 1 6 3 7 

      
     2.4 ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ     

30105-8001           ฝกงาน * * 4 * 
     2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ     
      
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     

30103-2206           การบริการวิชาชีพเทคโนโลยีงานเช่ือมและข้ึนรูปผลิตภัณฑ 1 6 3 7 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร     

30000-2004     กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0 2 0 2 
รวมทั้งส้ิน 10 15 20 25 

* หมายเหตุ แผนการเรียนรองรบัทั้งนักศึกษาที่สําเร็จการศกึษา ปวช. และ ม.6 
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กลุมปรับวิชาชีพพื้นฐานสําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา

หรอืสาขาวิชาอ่ืน หรอืมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือเทียบเทา 

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ช่ัวโมง/สัปดาห 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

30100-0001           งานเทคนิคเบื้องตน 0 6 2 6 
30100-0002           เขียนแบบเทคนิค 1 3 2 4 
30105-0003           งานไฟฟาและอิเล็คทรอนิกส 1 3 2 4 
30100-0004           วัสดุชาง 2 0 2 2 
30100-0009          งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 1 3 2 4 
30100-0005           กระบวนการเช่ือม 0 6 2 6 

รวมทั้งสิ้น 5 21 12 26 

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 

30103-0002           งานเทคนิคโลหะเบื้องตน 0 6 3 6 
30103-0003           งานเช่ือมอารกทังสเตนแกสคลุม 0 6 2 6 
30103-2004           งานเช่ือมอารกโลหะแกสคลุม 0 6 2 6 

      
      

รวมทั้งสิ้น 0 18 7 12 

ภาคเรียนท่ี 3 ปการศึกษา 2564 

30103-0005            เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 2 2 3 
      
      
      
      

รวมทั้งสิ้น 1 2 2 3 

รวมกลุมปรับวิชาชีพพื้นฐานทั้งส้ิน 6 41 21 41 

 



 

 

คาํนํา 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช   เป็นหลกัสูตรทีพฒันาขึน เพือใช ้

ในการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง และเพือยกระดบัการศึกษาวิชาชีพของ

บุคคลใหสู้งขึน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตาม

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนยดึโยงกบั

มาตรฐานอาชีพ โดยเนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติั เพือพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนระดบัเทคนิค รวมทงัคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสยัทีเหมาะสมในการทาํงาน  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการกาํลงัคน

ของตลาดแรงงาน ชุมชน สงัคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได ้โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกระบบ

และวิธีการเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน  ส่งเสริมให้มีการประสาน

ความร่วมมือเพือจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่วยงาน 

สถานประกอบการและองคก์รต่าง ๆ ทงัในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถินและระดบัชาติ 
 

 การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พุทธศกัราช   สาํเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมือ
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และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามทีปรากฏ ซึงไดอุ้ทิศสติปัญญา ความรู้และประสบการณ์ 

เพือการพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสําคญั ในการนี สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการทุกท่านไว ้ณ ทีนี 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง 

พุทธศักราช 2563 
 

หลกัการของหลกัสูตร 
 

 

1. เป็นหลกัสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง เพือพฒันากาํลงัคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ 

มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ

แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแห่งชาติ 
 

2. เป็นหลกัสูตรทีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง 

สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน 

สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ 

สถานประกอบอาชีพอิสระ 
 

3. เป็นหลกัสูตรทีมุ่งเน้นให้ผูส้าํเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบติัไดจ้ริง 

มีความเป็นผูน้าํและสามารถทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้ 
 

4. เป็นหลกัสูตรทีสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนัระหว่างหน่วยงานและองคก์ร 

ทีเกียวขอ้ง ทงัภาครัฐและเอกชน 
 

5. เป็นหลกัสูตรทีเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถิน มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร

ให้ตรงตามความต้องการและสอดคลอ้งกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพือเพิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัของประเทศ 
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จุดหมายของหลกัสูตร 
 

 

1. เพือให้มีความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ มีทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารเพือใช้ในการดาํรงชีวิตและงานอาชีพ สามารถศึกษาคน้ควา้เพิมเติมหรือ

ศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน 
 

2. เพือให้มีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ ทกัษะจาก

ศาสตร์ต่าง ๆ ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงทางเทคโนโลย ี
 

3. เพือให้มีปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหา ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ แสวงหา

ความรู้และแนวทางใหม่ ๆ มาพฒันาตนเองและประยกุตใ์ชใ้นการสร้างงานใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพและ

การพฒันางานอาชีพอยา่งต่อเนือง 
 

4. เพือให้มีเจตคติทีดีต่ออาชีพ มีความมนัใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักหน่วยงาน สามารถทาํงาน

เป็นหมู่คณะไดดี้ มีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 
 

5. เพือใหมี้บุคลิกภาพทีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซือสตัย ์มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทงัร่างกายและจิตใจ 

เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพนนั ๆ 
 

6. เพือใหเ้ป็นผูมี้พฤติกรรมทางสงัคมทีดีงาม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ทงัในการทาํงาน การอยูร่่วมกนั 

มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ทอ้งถินและประเทศชาติ อุทิศตนเพือสังคม เขา้ใจและเห็นคุณค่า

ของศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิน ตระหนกัในปัญหาและความสาํคญัของสิงแวดลอ้ม 
 

7. เพือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกาํลงัสาํคญั

ในดา้นการผลิตและใหบ้ริการ 
 

8. เพือให้เห็นคุณค่าและดาํรงไวซึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองดี 

ตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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หลกัเกณฑ์การใช้ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 
 

 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรนี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียนทีกาํหนด และ

นาํผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนไดห้ลากหลายรูปแบบ 

เพือให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ วิธีการและการดาํเนินงาน มีทกัษะการปฏิบติังานตามแบบแผน

และปรับตวัไดภ้ายใตค้วามเปลียนแปลง สามารถบูรณาการและประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะทางวิชาการ 

ทีสัมพนัธ์กบัวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในการตดัสินใจ วางแผน แกปั้ญหาบริหาร

จดัการ ประสานงานและประเมินผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม มีส่วนร่วมในการวางแผนและพฒันา 

ริเริมสิงใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอื้นและหมู่คณะ รวมทงัมีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เจตคติและกิจนิสยัทีเหมาะสมในการทาํงาน 
 

2. การจดัการศึกษาและเวลาเรียน 
 

2.1 การจดัการศึกษาในระบบปกติสาํหรับผูเ้ขา้เรียนทีสาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามทีหลกัสูตรกาํหนด ใช้ระยะเวลา  ปีการศึกษา 

ส่วนผูเ้ขา้เรียนทีสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูเ้ขา้เรียนทีสาํเร็จการศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาทีกาํหนด ใชร้ะยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 

 ปีการศึกษา และเป็นไปตามเงือนไขทีหลกัสูตรกาํหนด 

2.2 การจดัเวลาเรียนใหด้าํเนินการ ดงันี 

2.2.1 ในปีการศึกษาหนึง ๆ  ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค 

ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ รวมเวลาการวดัผล โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิตตามทีกาํหนด และ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามทีเห็นสมควร 

2.2.2 การเรียนในระบบชนัเรียน ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการสอนไม่นอ้ยกว่า

สปัดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชวัโมง โดยกาํหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
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3. การคดิหน่วยกิต 
 

 ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 83 - 90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑด์งันี 

3.1 รายวิชาทฤษฎีทีใชเ้วลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชวัโมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชวัโมงต่อภาคเรียน 

รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.2 รายวิชาปฏิบติัทีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ 2 ชวัโมงต่อสัปดาห์ 

หรือ 36 ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3 รายวิชาปฏิบติัทีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชวัโมงต่อสปัดาห์ หรือ 

54 ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ทีใชเ้วลาไม่น้อยกว่า 54 ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล 

มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ทีใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า 54 ชวัโมงต่อภาคเรียน 

รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.6 การทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ ทีใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า  ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล 

มีค่าเท่ากบั  หน่วยกิต 
 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
 

 โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงันี 

4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่นอ้ยกว่า 21 หน่วยกิต 

 4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 

 4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

 4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

 4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

 4.1.5 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 

 4.1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่า 56 หน่วยกิต 

 4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน 

 4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

 4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

 4.2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

 4.2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชวัโมง/สปัดาห์)  - หน่วยกิต 
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หมายเหตุ 

1) จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาในหลกัสูตร ให้เป็นไปตามทีกาํหนดไว ้

ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

2) การพฒันารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็นรายวิชาบงัคบั

ทีสะทอ้นความเป็นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ดา้นสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซึงยดึโยง

กบัมาตรฐานอาชีพ จึงตอ้งพฒันากลุ่มรายวิชาใหค้รบจาํนวนหน่วยกิตทีกาํหนด และผูเ้รียนตอ้งเรียนทุกรายวิชา 

3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดัรายวิชาเลือกตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และ

หรือพฒันาเพิมตามความตอ้งการเฉพาะดา้นของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ภูมิภาค เพือเพิม 

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทงันี ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

ทีประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกาํหนด 

 

5. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัภาคการผลิต

และหรือภาคบริการ หลงัจากทีผูเ้รียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบติัเบืองต้นในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันแลว้ระยะเวลาหนึง ทังนี เพือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ไดส้มัผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ  เครืองมือ เครืองจกัร อุปกรณ์ทีทนัสมยั  และบรรยากาศการทาํงานร่วมกนั  

ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนทาํได ้คิดเป็น 

ทาํเป็นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนือง  ตลอดจนเกิดความมนัใจและเจตคติทีดีในการทาํงานและการประกอบ

อาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพตอ้งดาํเนินการ ดงันี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรูปของ

การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรียนที 3 และหรือ

ภาคเรียนที 4 โดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ยกว่า 320 ชวัโมง กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต 

กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องการเพิมพูนประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

สามารถนาํรายวิชาทีตรงหรือสมัพนัธก์บัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานของรัฐในภาคเรียนทีจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได ้ รวมไม่นอ้ยกว่า 1 ภาคเรียน 

5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอืน 
 

6. โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นรายวิชาทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้ บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 

จากสิงทีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตงัแต่การเลือกหัวขอ้หรือเรือง 

ทีจะศึกษา ทดลอง พฒันาและหรือประดิษฐคิ์ดคน้ โดยการวางแผน กาํหนดขนัตอนกระบวนการ ดาํเนินการ 

ประเมินผล สรุปและจัดทาํรายงานเพือนําเสนอ ซึงอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ทังนี ขึนอยู่กบั

ลกัษณะของโครงงานนนั ๆ  โดยการจดัทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพดงักล่าวตอ้งดาํเนินการ ดงันี 
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6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผูเ้รียนจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

ทีสัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา ในภาคเรียนที 3 และหรือภาคเรียนที 4 รวมจาํนวน 4 หน่วยกิต ใชเ้วลา 

ไม่น้อยกว่า 216 ชั วโมง ทังนี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั วโมงเรียน 4 ชั วโมงต่อสัปดาห์ 

กรณีทีกาํหนดใหเ้รียนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต 

 หากจดัให้เรียนรายวิชาโครงงาน 2 หน่วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชวัโมงเรียนต่อสปัดาห์ทีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอืน 

 

7. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชวัโมงต่อสปัดาห์

ทุกภาคเรียน เพือส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

ระเบียบวินัย การต่อตา้นความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ในดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์

ทรงเป็นประมุข  ทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสาํนึกและจิตอาสาในการอนุรักษ์

สิงแวดลอ้มและทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถิน  ทงันี โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ในการวางแผน ลงมือปฏิบติั 

ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 

 สาํหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทีสถานประกอบการจดัขึน 

7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการ

จดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง 
 

8. การปรับพืนฐานวชิาชีพ 
 

8.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้เรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง

ทีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูเ้ข้าเรียนทีสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ต่างประเภทวิชา และสาขาวิชาทีกาํหนด เรียนรายวิชาปรับพืนฐาน

วิชาชีพทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา เพือให้มีความรู้และทกัษะพืนฐานทีจาํเป็น

สาํหรับการเรียนในสาขาวิชานนั 

8.2 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วิชาชีพชนัสูง 

8.3 กรณีผูเ้ขา้เรียนทีมีความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพทีหลกัสูตรกาํหนด 

มาก่อนเขา้เรียน สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนรู้ได ้โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย

การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง 
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9. การจดัแผนการเรียน 
 

เป็นการกาํหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรทีจะดาํเนินการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน 

โดยจัดอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 40 : 60 

ทงันี ขึนอยูก่บัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซึงมีขอ้เสนอแนะดงันี 

9.1 จดัรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคาํนึงถึงรายวิชาทีตอ้งเรียนตามลาํดบัก่อน-หลงั ความง่าย-ยาก

ของรายวิชา ความต่อเนืองและเชือมโยงสมัพนัธก์นัของรายวชิา รวมทงัรายวิชาทีสามารถบูรณาการจดัการเรียนรู้

ร่วมกนัในลกัษณะของงาน โครงงานและหรือชินงานในแต่ละภาคเรียน 

9.2 จดัใหผู้เ้รียนเรียนรายวิชาบงัคบัในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้ครบ

ตามทีกาํหนดในโครงสร้างหลกัสูตร 

9.2.1 การจดัรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ควรจดักระจายทุกภาคเรียน 

9.2.2 การจดัรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน โดยเฉพาะรายวิชาทีเป็นพืนฐานของ

การเรียนวิชาชีพควรจดัใหเ้รียนในภาคเรียนที 1 

9.2.3 การจดัรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ควรจดัใหเ้รียนก่อนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะ

วิชาชีพเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 

9.3 จัดให้ผูเ้รียนได้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรี 

ตามความถนดั ความสนใจ เพือสนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพดา้นสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางาน 

9.4 จดัรายวิชาทวิภาคีทีนาํไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

โดยประสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือพิจารณากาํหนดภาคเรียน

ทีจดัฝึกอาชีพ รวมทงักาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีตรงกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานของรัฐทีนาํไปร่วมฝึกอาชีพในภาคเรียนนนั ๆ 

9.5 จดัรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนที 3 หรือ 4 ครังเดียว จาํนวน 4 หน่วยกิต  ชวัโมง (เฉลีย 20 ชวัโมง 

ต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) หรือ จัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครัง คือ ภาคเรียนที 3 จาํนวน 2 หน่วยกิต และ 

ภาคเรียนที 4 จาํนวน 2 หน่วยกิต รายวิชาละ  ชวัโมง (เฉลีย 10 ชวัโมงต่อสปัดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเงือนไข

ของหลกัสูตรสาขาวิชานนั ๆ 

ในภาคเรียนทีจดัฝึกงานนี ใหส้ถานศึกษาพิจารณากาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีตรงกบัลกัษณะงาน

ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือนาํไปเรียนและฝึกปฏิบติัในภาคเรียนทีจดัฝึกงานดว้ย 

การจดัฝึกงานในภาคเรียนฤดูร้อนสามารถทาํไดโ้ดยตอ้งพิจารณาระยะเวลาในการฝึกใหค้รบ

ตามทีหลกัสูตรกาํหนด 

9.6 จดัรายวิชาโครงงานในภาคเรียนที 3 หรือ 4 ครังเดียว จาํนวน  หน่วยกิต (  ชวัโมงต่อสปัดาห์

ต่อภาคเรียน) หรือ จดัให้ลงทะเบียนเรียนเป็น  ครัง คือ ภาคเรียนที 3 และภาคเรียนที 4 รวม  หน่วยกิต 

(  ชวัโมงต่อสปัดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเงือนไขของหลกัสูตรสาขาวิชานนั  ๆ
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9.7 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละไม่นอ้ยกว่า 2 ชวัโมงต่อสปัดาห์ 

9.8 จดัจาํนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาํหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

และไม่เกิน 12 หน่วยกิต สาํหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนภาคเรียนฤดูร้อนจดัไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต 

ทงันี เวลาในการจดัการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร้อนโดยเฉลียไม่ควรเกิน  ชวัโมง

ต่อสปัดาห์ ส่วนการเรียนแบบไม่เต็มเวลาไม่ควรเกิน  ชวัโมงต่อสปัดาห์ 

 หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัมีเหตุผลและความจาํเป็นในการจดัหน่วยกิตและเวลา

ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียนทีแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้งต้น อาจทาํได้แต่ต้องไม่กระทบต่อ

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 

10. การศึกษาระบบทวภิาค ี
 

เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาทีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั 

กบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหนึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือให้การจดั

การศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิมขีดความสามารถดา้นการผลิตและพฒันากาํลงัคนตรงตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชแ้ละเป็นไปตามจุดหมายของหลกัสูตร ทงันี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งดาํเนินการดงันี 

10.1 นํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไปร่วมกาํหนด

รายละเอียดของรายวิชากบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 

ไดแ้ก่ จุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาทีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิตใหส้อดคลอ้งกบั

ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทงัสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน 

ทงันี การกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชวัโมงทีใชฝึ้กอาชีพของแต่ละรายวิชาทวภิาคีให้เป็นไปตามที

หลกัสูตรกาํหนด และใหร้ายงานการพฒันารายวชิาดงักล่าวใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบดว้ย 

10.2 ร่วมจดัทาํแผนฝึกอาชีพ พร้อมแนวการวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชากบัสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี เพือนาํไปใชใ้นการฝึกอาชีพ และดาํเนินการ

วดัและประเมินผลเป็นรายวิชา 

10.3 จดัแผนการเรียนระบบทวิภาคีตามความพร้อมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ

ทีจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกนั โดยอาจนํารายวิชาอืนทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐนนั ๆ ไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้
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11. การเข้าเรียน 
 

 ผูเ้ข้าเรียนตอ้งสําเร็จการศึกษาไม่ตาํกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า หรือระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบติัเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดั

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง 
 

12. การประเมินผลการเรียน 
 

 เนน้การประเมินสภาพจริง ทงันี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษา

และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง 
 

13. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

13.1 ไดร้ายวิชาและจาํนวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถว้นตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร

แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนทีสถานศึกษากาํหนด 

13.2 ไดค่้าระดบัคะแนนเฉลียสะสมไม่ตาํกว่า 2.00 

13.3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

13.4 ไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามแผนการเรียนทีสถานศึกษากาํหนด และ “ผา่น” 

ทุกภาคเรียน 
 

14. การพฒันารายวชิาในหลักสูตร 
 

14.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิมเติม

ในแต่ละกลุ่มวิชา เพือเลือกเรียนนอกเหนือจากรายวิชาทีกาํหนดใหเ้ป็นวิชาบงัคบัได ้โดยสามารถพฒันาเป็นรายวชิา

หรือลกัษณะบูรณาการ ผสมผสานเนือหาวิชาทีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสดัส่วนทีเหมาะสม 

โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานนั ๆ  เพือใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

14.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเพิมเติมรายละเอียด

ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ และสามารถพฒันารายวิชาเพิมเติมในกลุ่มสมรรถนะ

วิชาชีพเลือกได ้ตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือยทุธศาสตร์ของภูมิภาคเพือเพิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัของประเทศ ทงันี ตอ้งพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคส์าขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานดว้ย 

14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิมเติมได ้

ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถิน หรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพือเพิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพือการศึกษาต่อ 

ทังนี  การกาํหนดรหัสวิชา จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชั วโมงเรียนของรายวิชาทีพฒันาเพิมเติม 

ใหเ้ป็นไปตามทีหลกัสูตรกาํหนด  
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15. การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมัตหิลกัสูตร 
 

15.1 การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระสาํคญัของหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง ใหเ้ป็นหนา้ทีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษา 

และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15.2 การอนุมติัหลกัสูตร ให้เป็นหนา้ทีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15.3 การประกาศใชห้ลกัสูตร ใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

15.4 การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถดาํเนินการได ้

โดยตอ้งรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

16. การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
 

 ให้ทุกหลกัสูตรกาํหนดระบบประกนัคุณภาพของหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนไวใ้หช้ดัเจน 

อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 

16.1 หลกัสูตรทียดึโยงกบัมาตรฐานอาชีพ 

16.2 ครู ทรัพยากรและการสนบัสนุน 

16.3 วิธีการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

16.4 ผูส้าํเร็จการศึกษา 
 

ใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัใหมี้การประเมิน

และรายงานผลการดาํเนินการหลกัสูตร เพือพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรทีอยู่ในความรับผดิชอบอยา่งต่อเนือง 

อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 



11 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

การกาํหนดรหัสวชิาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พทุธศักราช 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวชิา 

ท–ป–น 

11  กลุมวิชาภาษาไทย 

12  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

13  กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

14  กลุมวิชาคณิตศาสตร 

15  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

16  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

17  กลุมวิชาบูรณาการ 

20  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

9X  วิชาเลือกเสร ี

01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

02 ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ 

03 ประเภทวิชาศิลปกรรม 

04 ประเภทวิชาคหกรรม 

05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

06 ประเภทวิชาประมง 

 

ชื่อวิชา 

ลําดบัที่วิชา   01 - 99 

กลุมวิชา สาขาวิชา / วิชาเรียนรวม 

1 2 3 4 5    - 6 7 8 9 

 

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

กลุมสมรรถนะวชิาชพีพืน้ฐาน 

10  กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การจัดการอาชีพ) 

20  กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

กลุมสมรรถนะวชิาชพีพืน้ฐาน 

00  วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา 

10  กลุมวิชาเรียนรวมประเภทวิชา 

0X  กลุมวิชาเรียนรวมกลุม / สาขาวิชา 

 00  วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา 

10  กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 

20  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

21-49  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

51-79  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
80  ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 

85  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

9X  วิชาเลือกเสร ี

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

3  หลกัสตูรประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สงู  ปวส. 

07 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 

08 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 

09 ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 

11 ประเภทวิชาพาณชิยนาว ี

หลกัสตูร 

ประเภทวิชา 

0 วชิาเรียนรวม 

(-)  รายวชิาพัฒนาโดยสวนกลาง   (*)   รายวชิาพฒันาโดยสถานศกึษา 

3 0 0 0 1 

 
3 x x 0 0 

 

3 x x x x 

 

3 x x 0 0 
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(หน้าว่าง) 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาเทคนิคโลหะ 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพือใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นภาษาและการสือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

และทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพือให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจัดการวิชาชีพการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลกัการของงานอาชีพทีสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพเทคนิคโลหะ  ใหท้นัต่อ

การเปลียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี

3. เพือให้มีความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพืนฐานดา้นเทคนิคโลหะ การบริหาร

จดัการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรมและสามารถติดตามความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยี

นาํมาพฒันางานอาชีพเทคนิคโลหะใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. เพือใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นเทคนิคโลหะในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

5. เพือให้สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ แกปั้ญหา สร้างสรรค์และนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันางาน

เทคนิคโลหะ 

6. เพือให้สามารถปฏิบติังานเทคนิคโลหะในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทงัการใช้

ความรู้และทกัษะเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึนได ้

7. เพือให้มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ซือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย เป็นผูมี้

ความรับผิดชอบต่อสงัคม สิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซือสตัยสุ์จริต 

ความกตญั ูกตเวที ความอดกลนั การละเวน้สิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ

และสงัคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าทีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษสิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ ไดแ้ก่ ความมีวินยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเชือมนัในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึงตนเอง 

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการสือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ  

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสงัคมสมยัใหม่  

2.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการสือสารและการเรียนรู้โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ โดยใชห้ลกัการและกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 สือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสงัคมและสิทธิ

หนา้ทีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพ สุขอนามยัและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและ

การอยูร่่วมกบัผูอื้น 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ 

3.1.2 หลกัการคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบติังานและบริหารจดัการงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและขอ้กาํหนดกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการงานอาชีพ 

3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

3.2 ด้านทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ิธีการ เครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.3 ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผลการ

ปฏิบติังานอาชีพ 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัตามระเบียบขอ้บงัคบัทีเชือมโยงกนัในการปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย

ทีเกียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพเทคนิคโลหะ ตามหลกัการและแบบแผนทีกาํหนด โดยใช/้เลือกใช/้

ปรับใชก้ระบวนการปฏิบติังานทีเหมาะสม 

3.3.3 เลือก ใช้และบํารุงรักษาเครืองมือ ว ัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพือพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5 วางแผนงานเชือมตามมาตรฐาน 

3.3.6  ทดสอบ  ตรวจสอบวสัดุ  และงานเชือมดว้ยวิธีการทางโลหะวิทยา 

3.3.7  ออกแบบรอยต่อ และกาํหนดสญัลกัษณ์ในงานเชือม 
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สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม 

3.3.8 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพตรวจสอบและทดสอบงานเชือมทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.9 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานอาชีพดา้นตรวจสอบและทดสอบงานเชือม 

3.3.10 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพดา้นตรวจสอบและ

ทดสอบงานเชือมดว้ยตนเอง 

3.3.11 ดาํเนินการตรวจสอบงานเชือมแบบทาํลายสภาพ และแบบไม่ทาํลายสภาพ 

3.3.12 บนัทึกและจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบงานเชือมตามมาตรฐานในระบบสากล  
 

สาขางานเทคโนโลยงีานเชือมและขนึรูปผลติภัณฑ์โลหะ 

3.3.8  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพดา้นเทคโนโลยงีานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.9  ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยงีานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 

3.3.10  บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพดา้นเทคโนโลยี

งานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะดว้ยตนเอง 

3.3.11  ใชอุ้ปกรณ์จบัยดึสาํหรับงานเชือม และขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 

3.3.12  ควบคุมงานเชือม และขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

3.3.13  ตกแต่งผวิสาํเร็จและงานเคลือบผวิ 
 

สาขางานเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ 

3.3.8  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพดา้นเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ ทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.9  ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ 

3.3.10  บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพดา้นเทคโนโลยีงาน

เชือมโครงสร้างโลหะ ดว้ยตนเอง 

3.3.11  ออกแบบงานเชือมโครงสร้างโลหะ 

3.3.12  เชือมประกอบโครงสร้างโลหะ 

3.3.13  ควบคุม ตรวจสอบงานเชือมโครงสร้างโลหะ 
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สาขางานเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถังความดัน 

3.3.8  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพดา้นเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถงัความดนั ทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.9 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถงัความดนั 

3.3.10 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพดา้นเทคโนโลยีงาน

เชือมท่อและถงัความดนัดว้ยตนเอง 

3.3.11 ออกแบบ เขียนแบบ ท่อ และถงัความดนั 

3.3.12 ประกอบ ติดตงั ควบคุม งานเชือมท่อ และถงัความดนั 

3.3.13 ตรวจสอบ และทดสอบงานเชือมท่อ และถงัความดนั 
 

สาขางานเทคนิคหล่อโลหะ 

3.3.8  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพเทคนิคหล่อโลหะทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.9 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานเทคนิคหล่อโลหะ 

3.3.10 บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพเทคนิคหล่อโลหะ   

ดว้ยตนเอง 

3.3.11 ออกแบบ เขียนแบบกระสวน ออกแบบงานหล่อโลหะ 

3.3.12 ทาํกระสวน ทาํแบบหล่อ 

3.3.13 ควบคุมเตาหลอม ควบคุมการหลอมโลหะและการเทนาํโลหะ 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาเทคนิคโลหะ 
 

 ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พุทธศกัราช  2563   ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกว่า  83  หน่วยกิต 

และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปนี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต) 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 

 1.5 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 

 1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน (15  หน่วยกิต) 

 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 21  หน่วยกิต) 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกว่า  12  หน่วยกิต) 

 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชวัโมงต่อสปัดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 

 

โครงสร้างนีสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวิชา

อุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างเชือมโลหะหรือเทียบเท่า  
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สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอืน 

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ทีไม่มีพืนฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพืนฐาน

วิชาชีพ ต่อไปนี 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30100-0001 งานเทคนิคเบืองตน้ 0-6-2 

 30100-0002  เขียนแบบเทคนิค  1-3-2 

 30100-0003  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์  1-3-2 

 30100-0004  วสัดุช่าง  2-0-2 

 30100-0009 งานเครืองมือกลเบืองตน้  1-3-2 

 30103-0001  กระบวนการเชือม  2-0-2 

 30103-0002  งานเทคนิคโลหะเบืองตน้ 0-6-2 

 30103-0003  งานเชือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม  0-6-2 

30103-0004  งานเชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม  0-6-2 

30103-0005 เขียนแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  1-2-2 
 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง  ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเงือนไขและจาํนวนหน่วยกิตทีกลุ่มวิชากาํหนด  

รวมไม่นอ้ยกว่า  21  หน่วยกิต    
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพือพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

30000*1101 ถึง 30000*1199  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
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1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต)  
 

 ให้เรียนรายวิชา 30000-1201 จาํนวน 3 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษอืนทีสอดคลอ้งกบั

สาขาวิชาทีเรียนจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 
 

1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นสือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1206 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3-0-3 
 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิมเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 
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รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝรังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝรังเศสเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000*1251 ถึง 30000*1299  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต)  
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบืองตน้ 2-2-3 

30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์และการสือสาร 2-2-3 

30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิต 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399  รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพืองานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพือพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั 2 3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั 3 3-0-3 
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รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 

30000*1401 ถึง 30000*1499  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

30000*1501 ถึง 30000*1599  รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวิตเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสมัพนัธใ์นการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวิทยาสงัคมว่าดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพือพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพือพฒันาคุณภาพชีวิต 0-2-1 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา     *-*-* 

           หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า   56  หน่วยกิต 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน  (15 หน่วยกิต )  
  

 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี 

 กลุ่มการจดัการอาชีพ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 

30001-1051 กฎหมายทวัไปเกียวกบังานอาชีพ 1-0-1 

 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

 กลุ่มพืนฐานวชิาชีพ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-3 

30100-0105 ความแข็งแรงของวสัดุ 3-0-3 

30100-0117 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3-0-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)   
  

 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

 30103-2001  วสัดุในการเชือม  3-0-3 

 30103-2002  การออกแบบรอยต่อและสญัลกัษณ์งานเชือม 3-0-3 

 30103-2003  มาตรฐานงานเชือม 1  3-0-3 

 30103-2004  เทคโนโลยกีารเชือม  1-6-3 

 30103-2005  วสัดุและโลหะวิทยา  1-6-3 

 30103-2006  งานเขียนแบบเทคนิคโลหะดว้ยคอมพิวเตอร์  1-4-3 

 30103-2007  ระบบอตัโนมติัในงานเชือม  2-3-3 
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 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในลาํดบัที 1-3 ในสาขางานใดสาขางานหนึงก่อน  แลว้จึงเลือกเรียนในรายวิชาอืน

ในสาขางานนนัใหค้รบหน่วยกิตทีกาํหนด 
 

2.3.1  สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม  

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

 30103-2101  การตรวจสอบคุณภาพงานเชือม  1-6-3 

 30103-2102  การทดสอบงานเชือมโดยทาํลาย  1-6-3 

 30103-2103  การทดสอบงานเชือมโดยไม่ทาํลาย  1-6-3 

 30103-2104  มาตรฐานงานเชือม 2 3-0-3 

 30103-2105  โลหะวิทยางานเชือม  2-3-3 

 30103-2106  การบริการวิชาชีพงานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม  1-6-3 

 30103*2101 ถึง 30103*2199  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

 30103-5101  งานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม 1 *-*-* 

 30103-5102  งานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม 2  *-*-* 

 30103-5103  งานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม 3  *-*-* 

 30103-5104  งานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม 4  *-*-* 

 30103-51xx  งานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม … *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานเทคโนโลยงีานเชือมและขนึรูปผลติภัณฑ์โลหะ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

 30103-2201  เทคโนโลยงีานเชือมงานผลิตภณัฑโ์ลหะ  1-6-3 

 30103-2202  อุปกรณ์จบัยดึงานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ  1-6-3 

 30103-2203  การตกแต่งผวิสาํเร็จและงานเคลือบผวิงานผลิตภณัฑโ์ลหะ  1-6-3 

 30103-2204  ออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะ  3-0-3 

 30103-2205  กรรมวิธีการขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ  2-3-3 
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รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

 30103-2206  การบริการวิชาชีพเทคโนโลยงีานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑ ์ 1-6-3 

 30103*2201 ถึง 30103*2299  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

 30103-5201  งานเทคโนโลยงีานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 1  *-*-* 

 30103-5202  งานเทคโนโลยงีานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 2 *-*-* 

 30103-5203  งานเทคโนโลยงีานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 3  *-*-* 

 30103-5204  งานเทคโนโลยงีานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 4  *-*-* 

 30103-52xx  งานเทคโนโลยงีานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ … *-*-* 

 

2.3.3 สาขางานเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ 

รหัสวชิา ชือวชิา                                                                                                 ท-ป-น 

 30103-2301  การออกแบบงานเชือมโครงสร้างโลหะ  3-0-3 

30103-2302  งานเชือมและประกอบโครงสร้างโลหะ  1-6-3 

30103-2303  งานตรวจสอบงานเชือมโครงสร้างโลหะ  1-6-3 

30103-2304  การตกแต่งผวิสาํเร็จและงานเคลือบผวิโครงสร้างโลหะ  2-3-3 

30103-2305 เทคโนโลยหุ่ีนยนตง์านเชือม 2-3-3 

30103-2306  การบริการวิชาชีพเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ 1-6-3 

 30103*2301 ถึง 30103*2399 รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ     *-*-* 

                                                           หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค  

 รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา                                                                                                 ท-ป-น 

             30103-5301  งานเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ 1  *-*-* 

30103-5302  งานเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ 2  *-*-* 

30103-5303  งานเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ 3  *-*-* 

30103-5304  งานเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ 4 *-*-* 

 30103-53xx  งานเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ … *-*-* 
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              2.3.4 สาขางานเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถังความดัน 

รหัสวชิา ชือวชิา                                                                                                 ท-ป-น 

 30103-2401  เขียนแบบงานท่อและถงัความดนั  2-3-3 

 30103-2402  งานประกอบท่อ และถงัความดนั  1-6-3 

 30103-2403  การตรวจสอบงานเชือมท่อและถงัความดนั  1-6-3 

 30103-2404  การเชือมท่อ และถงัความดนั  1-6-3 

 30103-2405  งานประกอบ ติดตงั ท่อและถงัความดนั  1-6-3 

 30103-2406  การบริการวิชาชีพเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถงัความดนั 1-6-3 

 30103*2401 ถึง 30103*2499 รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ   *-*-* 

            หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

 รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา                                                                                                 ท-ป-น 

30103-5401  งานเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถงัความดนั 1  *-*-* 

30103-5402  งานเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถงัความดนั 2  *-*-* 

30103-5403  งานเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถงัความดนั 3  *-*-* 

30103-5404  งานเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถงัความดนั 4  *-*-* 

 30103-54xx  งานเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถงัความดนั … *-*-* 
 

              2.3.5 สาขางานเทคนิคหล่อโลหะ 

รหัสวชิา ชือวชิา                                                                                                 ท-ป-น 

 30103-2501  การอ่านแบบและการเขียนแบบกระสวน  1-3-2 

 30103-2502  กระบวนการหล่อ   1-6-3 

 30103-2503  การออกแบบงานหล่อโลหะ   1-4-3 

 30103-2504  โลหะวิทยางานหล่อ   1-4-3 

 30103-2505  วิเคราะห์งานหล่อ  1-2-2 

 30103-2506  การทดสอบและตรวจสอบงานหล่อ 1-4-3 

 30103*2501 ถึง 30103*2599 รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ   *-*-* 

            หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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 รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา                                                                                                 ท-ป-น 

30103-5501  งานเทคนิคหล่อโลหะ 1  *-*-* 

30103-5502  งานเทคนิคหล่อโลหะ 2  *-*-* 

30103-5503  งานเทคนิคหล่อโลหะ 3  *-*-* 

30103-5504  งานเทคนิคหล่อโลหะ 4  *-*-* 

 30103-55xx  งานเทคนิคหล่อโลหะ …  *-*-* 
 

สาํหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตนัน ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาทีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิต

เพือนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทงันี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกว่า  ชวัโมง มีค่าเท่ากบั  หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30103-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30103-8002 และ 30103-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30103-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30103-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30103-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30103-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30103-8502 และ 30103-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30103-8501 โครงงาน *-*-4 

30103-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30103-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง

พุทธศกัราช 2563  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 

ทังนี เพือเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการสือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษ ที 21           

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปนี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชา            

สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพืองานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพืองานบริการ 1-2-2 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมทีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาชีพปรับพืนฐานวิชาชีพ 

สาขาวิชา เทคนิคโลหะ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาปรับพืนฐานวชิาชีพ 

 

30100-0001 งานเทคนิคเบืองตน้ 0-6-2 

30100-0002 เขียนแบบเทคนิค 1-3-2 

30100-0003 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1-3-2 

30100-0004 วสัดุช่าง 2-0-2 

30100-0009 งานเครืองมือกลเบืองตน้  1-3-2 

30103-0001  กระบวนการเชือม   2-0-2 

30103-0002  งานเทคนิคโลหะเบืองตน้ 0-6-2 

30103-0003  งานเชือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม  0-6-2 

30103-0004  งานเชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม  0-6-2 

30103-0005 เขียนแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  1-2-2 
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30100-0001 งานเทคนิคเบืองต้น 0-6-2 

 (Basic Technical Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัการใช ้การบาํรุงรักษาเครืองมือและเครืองมือกลเบืองตน้ 

2. สามารถปฏิบติังานผลิตชิ นงานตามขนัตอน  แกปั้ญหา และนาํไปประยุกตใ์ชง้านได ้

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความอดทน  ประณีตรอบคอบ เป็นระเบียบ 

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา  มีความซือสัตย ์โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังาน 

และสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองมือ และเครืองมือกลถูกตอ้งตามหลกัการ 

2. ลบัคมตดัดอกสวา่น  สกดั  มีดกลึงถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

3. ร่างแบบบนชิ นงาน  ขึนรูป  ประกอบ และปรับชิ นงานโลหะดว้ยเครืองมือและเครืองมือกลเบืองตน้

ถูกตอ้งตามแบบสั งงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน การใช ้การบาํรุงรักษาเครืองมือ และเครืองมือกลเบืองตน้ 

งานเลือย  งานร่างแบบ งานว ัด และตรวจสอบ งานตะไบ งานสกัด งานลับคมตัด งานเจาะ งานทํา เกลียว                                 

งานเครืองมือกลเบืองตน้ และงานประกอบตามแบบสั งงาน 

 

30100-0002 เขียนแบบเทคนิค 1-3-2 

 (Technical Drawing) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอ่านและเขียนแบบเทคนิค 

2. สามารถใชเ้ครืองมือเขียนแบบ  เขียนภาพ  มิติ   มิติ  ภาพฉาย และแบบสั งงาน 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอย่างประณีตเรียบร้อยมีระเบียบ วินัยอดทน มีกิจนิสัยในการทาํงาน               

ทีรอบคอบ และปลอดภยั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการอ่านแบบเทคนิคพืนฐาน 

2. เขียนภาพสองมิติ  สามมิติ  ภาพฉาย  ภาพสเกตซ์  ภาพตดั  ภาพช่วย  การกาํหนดขนาด และแบบสั งงาน

ดว้ยเครืองมือเขียนแบบตามมาตรฐานงานเขียนแบบ 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการอ่านแบบ  การเขียนแบบเทคนิคเบืองตน้ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค  

องค์ประกอบของการกาํหนดขนาด  อุปกรณ์เขียนแบบพืนฐาน สัญลกัษณ์งานช่างอุตสาหกรรม  การสร้างรูปทรง
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เรขาคณิต  ภาพสองมิติ  สามมิติ  หลกัการฉายภาพ (Orthographic Projection) ภาพสเกตซ์  ภาพตดั  ภาพช่วย  และ

แบบสั งงาน  

 

30100-0003 งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 1-3-2 

 (Electronic and Electrical Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เข้าใจหลักการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบืองต้น เครืองมือวดัทางไฟฟ้า วสัดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า                     

วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ และวธีิป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 

2. สามารถติดตงั  ตรวจสอบ  ประกอบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีเจตคติทีดี ปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน                          

ดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ วธีิป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 

2. ใชเ้ครืองมือวดัทางไฟฟ้า วสัดุ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. ติดตงั  ตรวจสอบ  ประกอบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับหลกัการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบืองต้น ความปลอดภยัเกียวกับไฟฟ้า                  

ความตา้นทาน  ตวันาํฉนวน  แหล่งกาํเนิดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  อุปกรณ์ป้องกนัและการต่อสายดิน  การทาํงานของ

เครืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก  โครงสร้างสัญลกัษณ์  คุณสมบัติและวงจรใช้งานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                         

การใชเ้ครืองกาํเนิดสัญญาณและออสซิลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ 
 

30100-0004 วสัดุช่าง 2-0-2 

 (Materials) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เข้าใจหลกัการจําแนกชนิด  การแบ่งกลุ่ม  ล ักษณะ  มาตรฐาน  สมบัติการใช้งานของวสัดุในงาน

อุตสาหกรรม 

2. สามารถจาํแนก  เลือกใช ้ ตรวจสอบสมบติัตามมาตรฐานของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

3. มีเจตคติทีดีในการทาํงาน  มีความละเอียดรอบคอบ  คาํนึงถึงความปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัชนิด  ลกัษณะ มาตรฐาน  สมบติั  การใชง้านของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการเลือกใช ้ ตรวจสอบสมบติัตามมาตรฐานของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

3. แสดงความรู้เกียวกบัการตรวจสอบ  ป้องกนัการกดักร่อนของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกับสมบติั ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน วสัดุเชือเพลิงและสารหล่อลืน                 

วสัดุไฟฟ้า วสัดุอิเล็กทรอนิกส์ วสัดุก่อสร้าง วสัดุสังเคราะห์ โลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุต่าง ๆ ทีมีต่อ             

โลหะผสม การตรวจสอบวสัดุเบืองตน้ การกดักร่อนและการป้องกนัวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

 

30100-0009 งานเครืองมือกลเบืองต้น       1-3-2 

 (Basic  Machine  Tools) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้  

. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการทาํงาน  การคาํนวณ  ในงานเครืองมือกลเบืองตน้ 

. สามารถปฏิบัติงานเกียวกับงานเลือย  งานลับคมตัด  งานกลึง  งานเจาะ  งานกัดและงานไส                     

      ดว้ยเครืองมือกลเบืองตน้ 

. มีเจตคติและมีกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานด้วยความประณีตรอบครอบ เป็นระเบียบ     

รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  มีความซือสัตย์ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  การอนุรักษ์

พลงังานและสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา   

. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการความปลอดภยั  การทาํงาน  การคาํนวณ  การปรับตงั  การใชง้าน     

     เครืองมือกล  และการบาํรุงรักษาเครืองมือกลเบืองตน้ 

. เลือย  ลบัคมตดั  กลึง  เจาะ  กดัและไสดว้ยเครืองมือกลเบืองตน้ตามแบบสั งงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัความปลอดภยั  ชนิด  ส่วนประกอบ  หลกัการทาํงาน  การบาํรุงรักษาในการ

ปฏิบติังานเครืองมือกลเบืองตน้  การคาํนวณค่า  ความเร็วรอบ  ความเร็วตดั  อตัราการป้อน  องคป์ระกอบทีจาํเป็นในการ

ปฏิบติังานเลือย  งานลบัคมตดั  งานตดั  งานกลึง  งานเจาะ  งานกดัและงานไส 
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30103-0001  กระบวนการเชือม  2-0-2 

 (Welding Process) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการของกระบวนการเชือมแบบต่าง ๆ 

2. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาดและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการกระบวนการเชือมต่าง ๆ 

2. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใชง้านของเครืองมือ อุปกรณ์กระบวนการเชือมต่าง ๆ 

3. แสดงความรู้เกียวกบัลกัษณะของรอยเชือมตามมาตรฐานและตาํแหน่งท่าเชือม 

4. แสดงความรู้เกียวกบัลกัษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวธีิการแกไ้ขในงานเชือม 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับหลกัการเชือม เครืองมือ อุปกรณ์ในกระบวนการเชือมอาร์กด้วยลวดเชือมหุ้มฟลกัซ์

(SMAW) เชือมอาร์กทงัสเตนแกส๊คลุม(GTAW) เชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW) เชือมใส้ฟลกัซ์ (FCAW) เชือม

ใตฟ้ลกัซ์ (SAW) เชือมแก๊ส (OAW) แก๊สทีใชใ้นงานเชือม ตาํแหน่งท่าเชือม รอยต่อในงานเชือม ลกัษณะของรอย

เชือมตามมาตรฐาน ลกัษณะจุดบกพร่อง สาเหตุและวธีิการแกไ้ข 

 

30103-0002 งานเทคนิคโลหะเบืองต้น       0-6-2 

   (Basic Metal Techniques) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเชือมอาร์กดว้ยลวดเชือมหุม้ฟลกัซ์ เชือมแกส๊ ตดัดว้ยแกส๊แผ่นเหลก็กลา้คาร์บอน และ

      โลหะแผ่น 

2. มีทกัษะในการเชือมอาร์กดว้ยลวดเชือมหุม้ฟลกัซ์แผ่นเหลก็กลา้คาร์บอน 

3. มีทกัษะในการเชือมแกส๊และตดัดว้ยแกส๊แผ่นเหลก็กลา้คาร์บอน 

4.  มีทกัษะในการเขียนแบบแผน่คลี ประกอบโลหะแผ่นตามแบบทีกาํหนด 

5. มีกิจนิสยัในการทาํงานทีดี ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เชือมอาร์กดว้ยลวดเชือมไฟฟ้าหุม้ฟลกัซ์แผ่นเหลก็กลา้คาร์บอน 

2.  เชือมแกส๊แผ่นเหลก็กลา้คาร์บอนแบบ Forehand  

3.  ตดัแผน่เหลก็กลา้คาร์บอนดว้ยแก๊ส ดว้ยเครืองและมือ 

4.  เขียนแบบแผ่นคลี ประกอบโลหะแผ่นตามแบบทีกาํหนด 

 

 



35 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบังานเชือมอาร์กลวดเชือมหุ้มฟลกัซ์แผ่นเหล็กกลา้คาร์บอน งานเริมตน้อาร์ก งานเชือมต่อแนว  

งานเชือมพอก  งานเชือมเดินแนว งานเชือมแก๊ส งานปรับเปลวไฟเชือม งานสร้างบ่อหลอมเหลว งานเชือมเดินแนว 

รอยต่อมุม รอยต่อชนแบบ Forehand งานตดัแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส การเขียนแบบแผ่นคลีอย่างง่าย  

การเขา้ขอบ  การเขา้ตะเขบ็  การประกอบชิ นงานโลหะแผ่น การบดักรีอ่อน โดยใชอุ้ปกรณ์ถูกตอ้งตามหลกัอาชีวอนามยั

และความปลอดภยั 

 

30103-0003  งานเชือมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุม       0-6-2  

(Gas Tungsten Arc Welding) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเชือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม 

2. มีทกัษะในการเชือมอาร์กทงัสเตนแกส๊คลุมแผ่นเหลก็กลา้คาร์บอน 

3. มีทกัษะในการตรวจสอบจุดบกพร่องงานเชือมโดยวธีิการพินิจ 

4. มีกิจนิสัยในการปฏิบติังานเชือมและตรวจสอบตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เชือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหลก็กลา้คาร์บอน 

2. เชือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหลก็กลา้คาร์บอนรอยต่อตวัที และท่อหนา้แปลน 

3. ตรวจสอบจุดบกพร่องงานเชือมโดยวธีิการพินิจ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ปฏิบติัเกียวกับการเชือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน,เครืองมือ,วสัดุ,อุปกรณ์,  

เทคนิคในการเชือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหลก็กลา้คาร์บอนรอยต่อตวัที ตาํแหน่งท่าเชือม 1F(PA), 2F(PB), 

3F(PF),4F(PD),และท่อหนา้แปลนท่าเชือม F (PH) 

 

30103-0004  งานเชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม  0-6-2 

 (Gas Metal Arc Welding) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Mag and Flux Core)  

2. มีทกัษะในการเชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Mag) 

3. มีทกัษะในการเชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (Flux Core) แผ่นเหลก็กลา้คาร์บอนและท่อ 

4. มีทกัษะในการเชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุมและตรวจสอบ ตามหลกัอาชีวอนามยัและสิงแวดลอ้ม 

   5. มีกิจนิสัยในการปฏิบติังานเชือมและตรวจสอบตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
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สมรรถนะรายวชิา 

1.  เชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุมแผ่นเหลก็กลา้คาร์บอน  

2.  เชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุมแผ่นเหลก็กลา้คาร์บอนรอยต่อตวัทีและท่อหนา้แปลน 

3.  ตรวจสอบจุดบกพร่องงานเชือมโดยวธีิการพินิจ 

คาํอธบิายรายวชิา 

     ปฏิบติัเกียวกบัการเชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(Mag and Flux Core)  เครืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ เทคนิคใน

การเชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม และระบบควบคุมงานเชือมดว้ยแขนกล (Robot Welding) เชือมแผ่นเหล็กกลา้

คาร์บอน รอยต่อตวัที 1F(PA), 2F(PB), 3F(PF),4F(PD),และท่อหนา้แปลนท่าเชือม F (PH) ตรวจสอบจุดบกพร่อง

งานเชือมโดยวธีิการพินิจ  และปฏิบติังานตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 

30103-0005 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์      1-2-2 

  (Welding and Sheet metal Computer Aided Drawing) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้  

1. เขา้ใจหลกัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในเขียนแบบเครืองกลและโลหะแผ่น 

2. มีทกัษะการเขียนแบบภาพสองมิติ สามมิติ ภาพฉาย ภาพประกอบ ชิ นงานเครืองกล 

และโลหะแผ่น การกาํหนดขนาด สญัลกัษณ์ การทาํรายการวสัดุ 

3. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงาน ประณีตเป็นระเบียบเรียบร้อย รับผดิชอบตนเองและผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้ในการเขียนแบบเครืองกลและโลหะแผ่นดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. เขียนแบบภาพสองมิติ สามมิติงานเครืองกลและงานโลหะแผ่น 

3. เขียนแบบภาพแยกชิ น ภาพประกอบ ภาพช่วยรวมทงักาํหนดขนาด สัญลกัษณ์ รายการวสัดุ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ เขียนแบบภาพสองมิติ  ภาพฉายมุมที 1 

และมุมที 3 ภาพตดัเต็ม (Full section) ภาพตดัครึง (Half section) ภาพตดัเลือนแนว (Offset section) ภาพตดัแตก 

(Broken section) ภาพตดัหมุน (Revolve section) ภาพตดัย่อส่วนความยาว ภาพช่วย (Auxiliary view) ภาพขยาย

เฉพาะส่วน (Detail) กาํหนดขนาด (Dimension) พิกดัความเผือและพิกดังานสวม ชิ นส่วนมาตรฐาน สัญลกัษณ์ 

คุณภาพผิวงาน เขียนตารางรายการ แบบสัญลกัษณ์ เขียนแบบชิ นงานเครืองกล งานโลหะแผ่น 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพือพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มภาษาอังกฤษ 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นสือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1206 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3-0-3 
 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 
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30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝรังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝรังเศสเพือการทาํงาน 2-0-2 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบืองตน้ 2-2-3 

30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์และการสือสาร 2-2-3 

30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิต 2-2-3 
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพืองานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพือพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั  3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั  3-0-3 

30000-1407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวิตเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสมัพนัธใ์นการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวิทยาสงัคมว่าดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพือพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพือพฒันาคุณภาพชีวิต 0-2-1 
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กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

30000-1101  ทักษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ     3-0-3 

   (Occupational Thai Language Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจทกัษะการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใชภ้าษาไทยเป็นเครืองมือสือสารในวชิาชีพตามหลกั

ภาษา เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. เห็นคุณค่าและความสําคญัของการใชภ้าษาไทยในวชิาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ 

และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวชิาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสือประเภทต่าง ๆ  ตามหลกัภาษา เหมาะสม

กบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. พูดนาํเสนอขอ้มูลเพือสือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 

4. เขียนเพือติดต่อกิจธุระ บนัทึกขอ้มูลและรายงานการปฏิบติังานเชิงวชิาชีพตามหลกัการใชภ้าษาไทย 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสือประเภทต่าง ๆ การพูดนาํเสนอขอ้มูลเพือสือสารในงานอาชีพและ

ในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพือกิจธุระ การจดบนัทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบติังานเชิงวิชาชีพและ

จรรยาบรรณในการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 
 

30000-1102  การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ     3-0-3 

   (Occupational Writing and Speaking) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพือวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 

3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 

4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เทคนิคการเขียนและพูดเชิง

วิชาชีพ การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งทีหลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ การเขียน

และพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 

 

30000-1103  การฟังและการพูดเพือพฒันาบุคลกิภาพ    3-0-3 

   (Listening and Speaking for Personality Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพือพฒันาบุคลิกภาพ 

2. สามารถฟังอย่างลึกซึงและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ 

3. เห็นคุณค่าและความสําคญัของการใชภ้าษาไทยเพือพฒันาบุคลิกภาพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพือพฒันาบุคลิกภาพ 

2. ฟังอย่างลึกซึงและสรุปใจความสําคญัจากการฟัง 

3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการ 

4. ใชภ้าษาไทยเพือพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพือพฒันาบุคลิกภาพ การฟังอย่างลึกซึงและ

สรุปใจความสําคญัจากการฟัง เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ  มารยาทในการฟังและการพูด การ

พฒันาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด 
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30000-1104  ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์     3-0-3 

   (Creative Thai Language Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวเิคราะห์ 

2. สามารถแสดงความคิดผ่านทกัษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์

3. เห็นคุณค่าและความสําคญัของการใชภ้าษาไทย 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวเิคราะห์ภาษาไทย 

2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรครู์ปแบบต่าง ๆ 

3. วเิคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรือเพลงพืนบา้นจากการฟัง การดูแลการ

อ่าน 

4. นาํความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดูและการคิดวเิคราะห์ภาษาไทย การ

ฟัง การดู และการอ่านเพือวิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย หรือเพลงพืนบา้น 

การแสดงความคิดดว้ยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบต่าง ๆ  การนาํความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาการพูด

หรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มภาษาอังกฤษ  

30000-1201  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร     2-2-3 

   (English for Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

2. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. อ่าน และสรุปใจความสําคญัของขอ้มูลจากสือสิงพิมพแ์ละสือออนไลน ์

4. เขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนสือสังคมออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั  

การสอบถามและให้ขอ้มูลบุคคล สถานที เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศพัท์ การอ่านขอ้มูลจากสือ

สิงพิมพ ์และสือออนไลน์ การเขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนสือสังคมออนไลน์ และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

 

30000-1202  ภาษาองักฤษสําหรับการปฏิบัตงิาน    1-2-2 

   (English -on-the-Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครืองมือในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. พูดสือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 

3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานและโตต้อบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

5. นาํเสนอขนัตอนในการปฏิบติังาน 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน การใหข้อ้มูลหรือ

คาํแนะนาํเกียวกบัการปฏิบติังาน การอ่านเอกสาร คู่มือ การอ่านและโตต้อบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือสือสังคม

ออนไลน์ การนาํเสนอขนัตอนการปฏิบติังาน การเขียนรายงานการปฏิบติังาน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือ

การพฒันาภาษาองักฤษ 

 

30000-1203  การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ   1-2-2 

   (English Conversation in the Workplace) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจรูปแบบและวธีิการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครืองมือในการสือสารในสถานประกอบการ 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. ใหข้อ้มูลทางธุรกิจ สินคา้หรือบริการของสถานประกอบการ 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการสนทนาในสถานประกอบการเกียวกบัเรืองราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานที 

ตาํแหน่ง หน้าที ความรับผิดชอบ ขอ้มูลทางธุรกิจ สินคา้และบริการ การรายงานขอ้มูล การอธิบายขนัตอนการ

ปฏิบติังานการแลกเปลียนขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการ

สนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
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30000-1204  ภาษาองักฤษโครงงาน      0-2-1 

   (English Project Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชใ้นการจดัทาํโครงงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัทาํโครงงาน 

2. เขียนโครงร่างของโครงงาน 

3. เขียนรายงานผลของโครงงาน 

4. นาํเสนอโครงงานโดยใชสื้อประกอบ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการจดัทาํโครงงาน การเลือกหัวขอ้

การศึกษา สืบคน้ และบนัทึกขอ้มูลทีเกียวขอ้ง การเขียนโครงร่าง (Proposal) ของโครงงาน การจดัทาํโครงงาน การ

รายงานผล การจดัทาํสือประกอบการนาํเสนอ การนาํเสนอโครงงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือพฒันา

ทกัษะภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

 

30000-1205  การเรียนภาษาองักฤษผ่านสือดิจทิัล    0-2-1 

   (English Learning through Digital Media) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจวธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลั 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลั 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลั 

3. เลือกใชแ้ละเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลัดว้ยตนเอง 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลัทีหลากหลาย การเรียนจาก

แอพพลิเคชนั เวบ็ไซต์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรออนไลน์ และสือสังคมออนไลน์ในการพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษเพือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
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30000-1206  ภาษาองักฤษเทคโนโลยอีุตสาหกรรม    3-0-3 

   (English for Industrial Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในงานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

2. สนทนาในสถานการณ์งานอาชีพดา้นอุตสาหกรรมตามมารยาทสงัคม 

3. พูดแสดงขนัตอนการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม 

4. สรุปใจความสาํคญัเรืองทีอ่านเกียวกบัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมจากสือสิงพิมพแ์ละสือออนไลน ์

5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานในงานช่างอุตสาหกรรม 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาองักฤษเกียวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                 

คาํศพัทเ์ทคนิค การสนทนาในสถานการณ์งานอาชีพดา้นอุตสาหกรรม การพูดแสดงขนัตอนการปฏิบติังาน                      

ช่างอุตสาหกรรม การสาธิตและการนาํเสนอ การอ่านขอ้มูล เอกสาร คู่มือ กฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติั คาํเตือน           

และข้อห้ามเพือความปลอดภัย การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน ข้อความบนสือสังคมออนไลน์             

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม 
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กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 

30000-1218  ภาษาและวฒันธรรมจนี      2-0-2 

   (Chinese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. ใชภ้าษาจีนไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาจีนในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาจีน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาจีนกลาง ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน และการ

เขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาจีน 

 

30000-1219  การสนทนาภาษาจนีเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Chinese Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1218   ภาษาและวฒันธรรมจีน 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาจีนเพือการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาจีนเพือการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาจีนเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาจีนกลางเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเอง และผูอ้ืน  

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพือการทาํงาน 
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30000-1220  ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น     2-0-2 

   (Japanese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 

2. สามารถนาํภาษาญีปุ่นไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาญีปุ่นในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่น 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาญีปุ่น ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาญีปุ่น การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่น 

 

30000-1221  การสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทํางาน    2-0-2 

 (Japanese Conversation for Work)      

  วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1220   ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาญีปุ่นสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาญีปุ่นไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาญีปุ่นในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน การ

ใหข้อ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหนา้ทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอน

การปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน 
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30000-1222  ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี     2-0-2 

   (Korean Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี ระบบเสียง และไวยากรณ์

ภาษาเกาหลี ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเกาหลี การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 
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30000-1223  การสนทนาภาษาเกาหลเีพือการทํางาน    2-0-2 

   (Korean Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1222   ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน การ

ใหข้อ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหนา้ทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอน

การปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน 

 

30000-1224  ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม     2-0-2 

   (Vietnamese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม ระบบเสียง และไวยากรณ์

ภาษาเวยีดนาม ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเวยีดนาม การสนทนา

ในชีวติประจาํวนั การอ่านขอ้ความ เรืองสัน การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 
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30000-1225  การสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Vietnamese Conversation for Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1224   ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเวยีดนามสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน  

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวียดนามเพือ

การทาํงาน 

 

30000-1226  ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย     2-0-2 

   (Indonesian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย 

2. สามารถนาํภาษาอนิโดนีเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาอินโดนีเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาอินโดนีเซีย การ

สนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 

 

30000-1227  การสนทนาภาษาอนิโดนีเซียเพือการทํางาน   2-0-2 

   (Indonesian Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1226   ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาอนิโดนีเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้นื 

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพือ

การทาํงาน 
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30000-1228  ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย     2-0-2 

   (Malaysian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวติประจาํวนั 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษามาเลเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษามาเลเซีย การสนทนา

ในชีวติประจาํวนั การอ่านขอ้ความ เรืองสัน การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษามาเลเซีย 

 

30000-1229  การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Malaysian Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1228   ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษามาเลเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน 

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน 
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30000-1230  ภาษาและวฒันธรรมพม่า      2-0-2 

   (Burmese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมพม่า 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาพม่า 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมพม่า ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษา

พม่า ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาพม่า การอ่านและเขียนขอ้ความ  

การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาพม่า 

 

30000-1231  การสนทนาภาษาพม่าเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Burmese Conversation for Work )      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1230   ภาษาและวฒันธรรมพม่า 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาพม่าสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาพม่าในการทาํงาน 

 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพือการทาํงาน 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน  การ

ใหข้อ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหนา้ทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอน

การปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพือการทาํงาน 

 

30000-1232  ภาษาและวฒันธรรมเขมร     2-0-2 

   (Khmer Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเขมรในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเขมร 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเขมร ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษา

เขมร ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเขมร การอ่านและเขียนขอ้ความ  

การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเขมร 
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30000-1233  การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Khmer Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1232   ภาษาและวฒันธรรมเขมร 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเขมรสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาเขมรในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน  

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพือการทาํงาน 

 

30000-1234  ภาษาและวฒันธรรมลาว      2-0-2 

   (Laotian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาลาวในชีวติประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมลาว 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาลาว 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมลาว ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษา

ลาว ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาลาว การอ่านและเขียนขอ้ความ  

การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาลาว 
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30000-1235  การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Laotian Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1234   ภาษาและวฒันธรรมลาว 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาลาวสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาลาวในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน การให้

ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอน

การปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพือการทาํงาน 

 

30000-1236  ภาษาและวฒันธรรมฟิลปิปินส์     2-0-2 

   (Filipino Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฟิลิปปินส์ในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ ระบบเสียง และไวยากรณ์

ภาษาฟิลิปิโน ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาฟิลิปิโน การอ่านและ

เขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

 

30000-1237  การสนทนาภาษาฟิลปิิโนเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Filipino Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1236   ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฟิลิปิโนในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน 

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพือการ

ทาํงาน 
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30000-1238  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย     2-0-2 

   (Russian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษารัสเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษารัสเซีย การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

 

30000-1239  การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Russian Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1238   ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษารัสเซียสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษารัสเซียในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน  

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพือการทาํงาน 
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30000-1240  ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั     2-0-2 

   (German Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจภาษา และวฒันธรรมเยอรมนั 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนลีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาเยอรมนั ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเยอรมนั การอ่านและ

เขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

 

30000-1241  การสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทํางาน    2-0-2 

   (German Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1240   ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน 

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพือการ

ทาํงาน 

 

30000-1242  ภาษาและวฒันธรรมฝรังเศส     2-0-2 

   (French Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส 

2. สามารถนาํภาษาฝรั งเศสไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฝรั งเศสในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาฝรั งเศส 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส ระบบเสียง และไวยากรณ์

ภาษาฝรั งเศส ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาฝรั งเศส การอ่านและ

เขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาฝรั งเศส 
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30000-1243  การสนทนาภาษาฝรังเศสเพือการทํางาน    2-0-2 

   (French Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1242   ภาษาและวฒันธรรมฝรังเศส 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาฝรั งเศสสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฝรั งเศสไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฝรั งเศสในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝรั งเศสเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน 

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝรั งเศสเพือการทาํงาน 
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กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301  การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิพลงังานและสิงแวดล้อม  2-2-3 

   (Natural Resource, Energy and Environmental Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม  

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม และงานอาชีพทีเกียวขอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลงังาน ปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑ ์สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังาน การอนุรักษ์

และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน 

2. คาํนวณขอ้มูลเกียวกบัผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้มตามกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เรืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและสิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม เกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ

สิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลงังาน ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน การอนุรักษ์และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการจดั

การพลงังาน และสิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

 

30000-1302  การวจิยัเบืองต้น       2-2-3 

   (Introduction to Research) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและวธีิการดาํเนินการวจิยัเบืองตน้ 

2. สามารถเขียนโครงร่างการวจิยั วางแผนดาํเนินการวจิยั วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานการวจิยั 

3. มีเจตคติทีดีต่อการวจิยัและและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานวจิยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัขนัตอนและวธีิดาํเนินการวจิยัเบืองตน้ 

2. เขียนโครงร่างการวจิยั 

3. วางแผนการดาํเนินการวจิยั 

4. รวบรวม วเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูล 
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5. สรุปผลการวจิยั 

6. เขียนรายงานการวจิยั 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัขนัตอนและวิธีการดาํเนินการวิจยัเบืองตน้ เกียวกบัความหมายและความสําคญัของการ

วิจยั ประเภทของงานวิจยั การเลือกหวัขอ้ กาํหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจยั การกาํหนดสมมติฐาน 

การเขียนโครงร่างการวจิยั สถิติการวจิยั การสร้างเครืองมือรวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และ

แปลผลขอ้มูล การสรุปผลการวจิยัและการเขียนรายงานการวจิยั 

 

30000-1303  วทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์ และการสือสาร  2-2-3 

   (Science for Electrical, Electronic and Communication Works) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและการประยุกตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในงานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และการสือสาร 

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ในงานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และการสือสาร 

3. มีเจตคติทีดีต่อวทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และการสือสาร และกิจนิสัยทีดีในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกับเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี 

2. คาํนวณขอ้มูลเกียวกบัเวกเตอร์ แรง คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า สารละลาย ตามหลกัการ

และทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เกียวกบัแรงและสมดุลของแรง คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยา

เคมี และไฟฟ้าเคมี ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เรืองวทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และการสือสารในงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัวทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสือสาร เกียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุล

ของแรง คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี และการประยุกต์ใช ้ใน

งานอาชีพทีเกียวขอ้ง 
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30000-1304  วทิยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลติ    2-2-3 

   (Science for Mechanical and Production Works) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและการประยุกตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในงานเครืองกลและการผลิต 

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ในงานเครืองกล และการผลิต 

3. มีเจตคติทีดีต่อวทิยาศาสตร์งานเครืองกล และการผลิต และกิจนิสัยทีดีในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตมั 

สมบติัของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณ สารสัมพนัธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน 

ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์

2. คาํนวณขอ้มูลเกียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์และทอร์กโมเมนตมั 

สมบติัของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ตาม

หลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกียวกบัแรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์ และทอร์ก โม

เมนตมั สมบติัของแขง็ ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อน และการถ่ายโอนความร้อน 

ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เรืองวทิยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิตในงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัวิทยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิตเกียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การ

เคลือนที โมเมนตแ์ละทอร์ก โมเมนตมั สมบติัของแขง็ ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อนและการ

ถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ ์และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพทีเกียวขอ้ง 
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กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 

30000-1401  คณติศาสตร์และสถิตเิพืองานอาชีพ    3-0-3 

   (Mathematics and Statistics for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจสถิติพืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้น 

2. สามารถนาํความรู้เกียวกบัสถิติพืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้นไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ใชค่้ากลาง และการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ใชค่้ามาตรฐานในการเปรียบเทียบขอ้มูล 

3. ประยุกตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ทีกาํหนด 

4. ประยุกตก์าํหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกบัสถิติพืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้น 

และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1402  คณติศาสตร์เพือพฒันาทักษะการคดิ    3-0-3 

   (Mathematics for Thinking Skills Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. สามารถนาํความรู้เกียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

2. ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. สือสารสือความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํเสนอขอ้มูลในงานอาชีพ 

4. เชือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

5. ประยุกตค์วามคิดริเริมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัการฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกบั ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการใหเ้หตุผล 

ทกัษะในการสือสารและสือความหมายทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์ และ

ทกัษะการคิดริเริมสร้างสรรค ์และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1403  สถิตแิละการวางแผนการทดลอง     3-0-3 

   (Statistics and Experimental Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เข้าใจสถิติพืนฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง 

2. สามารถนาํความรู้เกียวกบั สถิติพืนฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความ

แปรปรวน การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลองไปประยุกตใ์ช้

ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ใชค่้ากลางและการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 

3. ทดสอบค่าเฉลียของประชากร 

4. วเิคราะห์ความแปรปรวนของประชากร 

5. ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลทีกาํหนด 

6. ประยุกตก์ารวางแผนการทดลองในงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกับ สถิติพืนฐาน การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวางแผน การ

ทดลอง และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1404  แคลคูลสั        3-0-3 

   (Calculus 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนืองของฟังก์ชัน

อนุพนัธ์ฟังก์ชนัพีชคณิตอนุพนัธ์ฟังก์ชนัอดิศยัการประยุกต์ของอนุพนัธ์อินทิกรัลฟังก์ชนัพีชคณิต

อินทิกรัลฟังก์ชนัอดิศยัและอินทิกรัลจาํกดัเขต 

2. สามารถนาํความรู้เรืองทฤษฏีบททวนิามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนืองของฟังก์ชนัอนุพนัธ์ของ

ฟังก์ชนัอินทิกรัลของฟังก์ชนัและอินทิกรัลจาํกดัเขตไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัการกระจายทวนิาม และเศษส่วนย่อย 

2. ดาํเนินการเกียวกบัลิมิต และตรวจสอบความต่อเนือง และอตัราการเปลียนแปลงของฟังก์ชนั 

3. ดาํเนินการเกียวกบัอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัพีชคณิต และฟังก์ชนัอดิศยั 

4. ดาํเนินการเกียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง และประยุกตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเกียวกบัอินทิกรัลฟังก์ชนัพีชคณิตและฟังก์ชนัอดิศยั 

6. ดาํเนินการเกียวกบัอินทิกรัลจาํกดัเขต และประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแกปั้ญหาเกียวกบัทฤษฏีบททวนิามเศษส่วนย่อย ลิมิต และความ

ต่อเนืองของฟังก์ชนัอนุพนัธ์ ฟังก์ชนัพีชคณิต และฟังก์ชนัอดิศยัการประยุกตข์องอนุพนัธ์อนิทิกรัลฟังก์ชนัพีชคณิต

และฟังก์ชนัอดิศยัอินทิกรัลจาํกดัเขตและการประยุกต ์และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1405  แคลคูลสั        3-0-3 

   (Calculus 2) 

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1404   แคลคูลสั 1 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกียวกบัเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ

สามมิติ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์ย่อยและ

อินทิกรัลหลายชนั 

2. สามารถนาํความรู้เรืองเทคนิคอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวเิคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชนั

หลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์ย่อยและอินทิกรัลหลายชนั

ไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

2. ดาํเนินการเกียวกบัระบบพิกดัฉากในปริภูมิสามมิติ 

3. ดาํเนินการเกียวกบัฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิตและความต่อเนืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร 

4. ดาํเนินการเกียวกบัอนุพนัธ์ย่อยของฟังก์ชนัหลายตวัแปร และประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเกียวกบัอินทิกรัลหลายชนั และประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแกปั้ญหาเกียวกบัเทคนิคการอินทิเกรทอินทิกรัลไม่ตรงแบบเลขา

คณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร การหา

อนุพนัธ์ย่อย อินทิกรัลหลายชนั และการประยุกต ์และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1406  แคลคูลสั        3-0-3 

   (Calculus 3) 

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1405   แคลคูลสั 2 
 

จุดประสงค์รายวิชา  เพือให ้

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกียวกบัลาํดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหนึง สมการเชิงอนุพนัธ์  

เชิงเส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซ 

2. สามารถนาํความรู้เรืองลาํดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหนึงสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้น

อนัดบั n และการแปลงลาปลาซไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัลาํดบั 

2. ดาํเนินการเกียวกบัอนุกรม 

3. ดาํเนินการเกียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหนึงและอนัดบั n 

4. ดาํเนินการเกียวกบัการแปลงลาปลาซ 

5. ประยุกตส์มการเชิงอนุพนัธ์ในงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแกปั้ญหาเกียวกบัลาํดบั อนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั

หนึง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n การแปลงลาปลาซ และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1407  คณติศาสตร์อุตสาหกรรม     3-0-3 

   (Industrial Mathematics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกียวกบัเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เส้นตรง ภาคตดักรวย ฟังก์ชนัพีชคณิต และ

ฟังก์ชนัอดิศยั 

2. สามารถดาํเนินการเกียวกบัเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เส้นตรง ภาคตดักรวย ฟังก์ชนัพีชคณิต ฟังก์ชนั

อดิศยั และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัเมทริกซ์ และอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์จากเงือนไขทีกาํหนด 

2. หาค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์จากเงือนไขทีกาํหนด 

3. ประยุกตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชเ้มทริกซ์และดีเทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 

4. คาํนวณหาระยะทาง จุดกึงกลาง และความชนัของเส้นตรงจากเงือนไขทีกาํหนด 

5. สร้างสมการเส้นตรงในรูปทวัไป และประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

6. สร้างสมการ เขียนกราฟ และวเิคราะห์หาส่วนประกอบของภาคตดักรวยจากสมการทีกาํหนด 

7. ดาํเนินการเกียวกบัฟังก์ชนัพีชคณิต และฟังก์ชนัอดิศยัจากเงือนไขทีกาํหนด 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกบัเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ภาคตดักรวย ฟังก์ชนั

พีชคณิต และฟังก์ชนัอดิศยั และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501  ชีวติกบัสังคมไทย      3-0-3 

   (Life and Thai Society) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

2. สามารถวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 

3. ตระหนกัและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัสังคม วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการพฒันา

งาน พฒันาคนและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริต และ

ความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก  

3. ประยุกต์ใช้ความรู้เกียวกับคุณธรรม จริยธรรม ศาสนธรรม วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย 

เศรษฐกิจพอเพียง ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริต ปัญหาสังคม การดาํเนินชีวติตามบทบาท

หนา้ทีการเป็นพลเมืองดี 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัสังคม การจดัระเบียบทางสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย หลกัธรรมาภิ

บาล หลกัธรรมเพือพฒันาคน พฒันางานและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหา

การทุจริต ความร่วมกบัประเทศต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิงแวดลอ้มเพือการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ

สุข สถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย และสังคมโลก 
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30000-1502  ศาสตร์พระราชา       3-0-3 

   (The King’s Philosophy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ประยุกตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ 

3. ประยุกตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการของศาสตร์พระราชา การประยุกต์ศาสตร์

พระราชาในการดาํเนินชีวติ หลกัการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิธาน ตามรอยดา้นการศึกษาของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
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30000-1503  การเมืองการปกครองของไทย     3-0-3 

   (Thai Politics and Administration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เข้าใจวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต แนว

ทางการแก้ไข และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อ ันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. สามารถปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรง

เป็นประมุข ภายใตห้ลกัสุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหาทางการเมือง 

ปัญหาการทุจริต และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัววิฒันาการการเมืองการปกครองไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต  

แนวทางการแก้ไข และการพัฒนาประเทศตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อ ันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต และการพฒันา

ประเทศตามสิทธิ บทบาทหนา้ทีอย่างสร้างสรรคต์ามแบบอย่างของพลเมืองทีดี ตามหลกัปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียง และตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข 

3. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข ภายใตห้ลกัสุจริต และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ถึงการ

เปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  การเมืองการปกครองไทยหลงัการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  ถึง

ปัจจุบนั วิกฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 475 ถึงปัจจุบนั การบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายการบริหาร

ประเทศของรัฐบาล พรรคการเมือง การเลือกตงั องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีภายใตห้ลกัสุจริต 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วกิฤตเศรษฐกิจ และปัญหา การทุจริต
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กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

30000-1601  การพฒันาสุขภาพ      2-0-2 

  (Health Improvement) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวติ 

2. สามารถปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ทีเปลียนแปลงและจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

และเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวติ 

2. วเิคราะห์สภาพการเปลียนแปลงของสังคมทีมีผลกระทบกบัสุขภาพของตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบติัการช่วยฟืนคืนชีพขนัพืนฐาน 

5.  แกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

6. ใชก้ระบวนการคิด วเิคราะห์และไตร่ตรองอย่างเป็นระบบในการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพ สิงคุกคามสุขอนามยัในการดาํรงชีวติ และการทาํงาน 

การเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน สารเสพติด โภชนาการกบัการเกิดกลุ่มโรค NCD ปฏิบติัการช่วยฟืนคืนชีพขนั

พืนฐาน ภยัคุกคามรูปแบบใหม่ สิทธิและระบบการบริการสุขภาพ สุขภาพผูบ้ริโภค ทกัษะการแกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้

อย่างสันติวธีิ กระบวนการคิด วเิคราะห์ และไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ 

 

30000-1602  การคดิอย่างเป็นระบบ      2-0-2 

   (Systematic Thinking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบในการจัดลําดับงาน การตัดสินใจ การจัดการกับความเสียงและ 

การแกปั้ญหา 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการดาํเนินชีวติ และประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบ และมีเหตุผล 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ 

2. ประเมินสถานการณ์และวเิคราะห์ปัญหาทีอาจจะเกิดขึนอย่างเป็นระบบ 

3. วเิคราะห์การตดัสินใจและผลทีตามมา 

4. ประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบในการแกปั้ญหา 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัหลกัการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ ประเภทและวตัถุประสงคข์อง

คาํถามทีใช้ในการรวบรวมขอ้มูล ขนัตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์การ

ตดัสินใจปัญหาทีอาจจะเกิดขึนโดยใชท้กัษะกระบวนการกลุ่ม การะบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการ

สืบคน้ กระบวนการมีส่วนร่วม และการตงัคาํถาม 

 

30000-1603  สุขภาวะกายและจติ      2-0-2 

   (Healthy Body and Mind) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการทีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 

2. สามารถใช้กิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการเพือพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพของ

ตนเอง 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวติตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการทีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 

2. เลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพเหมาะสมกบัตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบติัการช่วยฟืนคืนชีพขนัพืนฐาน 

5. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพือส่งเสริมสุขภาพทีสัมพนัธ์กบัชุมชน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการ การเลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะ

ชีวิตและสุขภาพ การจดักิจกรรมเสริมสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบัครอบครัว เพือนและสังคม สิงแวดลอ้มทีเกียวขอ้ง

กบัสุขภาพ กระบวนการเรียนรู้เรืองเพศ สารเสพติด อุบติัภยั โภชนาการกบัการเกิดกลุ่มโรค NCD สุขภาพผูบ้ริโภค 

การปฏิบติัการช่วยฟืนคืนชีพขนัพืนฐาน และการจดักิจกรรมเพือส่งเสริมสุขภาพทีสัมพนัธ์กบัชุมชน  

 

30000-1604  คุณภาพชีวติเพือการทํางาน     2-0-2 

   (Quality of Life at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัปัจจยั สุขอนามยั และสิงแวดลอ้มในการทาํงาน และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. สามารถจดัการปัญหาโดยสันติวธีิและทาํงานร่วมกบัผูอ้ืนไดอ้ย่างมีความสุข 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและสิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

2. วเิคราะห์ความตอ้งการของตนเองเพือวางเป้าหมายชีวติ 

3. มีทกัษะการเป็นผูน้าํ  

4. จดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

5. วางแผนดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและสิงแวดลอ้มในการทาํงานทีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั แรงจูงใจที

เกียวขอ้งกบัการทาํงาน ความแตกต่างระหวา่งบุคคล การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ใน

หนา้ทีการงานตามลกัษณะของงาน ทกัษะการเป็นผูน้าํ การจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้ โดยสันติวธีิ การอยู่ร่วมกนั

ในสังคมอย่างมีความสุข การหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงต่อความรุนแรงและสิงเสพติด 

 

30000-1605  มนุษยสัมพนัธ์ในการทํางาน     2-0-2 

   (Human Relations at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจความสําคญัและหลกัมนุษยสัมพนัธ์และธรรมชาติของมนุษย ์

2. สามารถพฒันาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการพฒันาตนและชุมชน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และการประยุกตใ์ชใ้นการทาํงาน 

2. วเิคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษยใ์นสังคม 

3. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน 

4. นาํกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัความหมายและความสําคญัของมนุษยสมัพนัธ์ ธรรมชาติของมนุษย ์กระบวนการ

ทางจิตวิทยาเพือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพฒันาตนเพือความก้าวหน้าในชีวิตและการ

ทาํงาน การนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 
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30000-1606  ปัจจยัทีเกยีวข้องกบัมนุษย์     2-0-2 

   (Human Factors) 

Course Objectives 

The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the performance of 

their role-playing duties and responsibility. 

Course Competencies 

1. Demonstrate basic concepts and definitions of human factors. 

2. Identify human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors interactions and 

the “Dirty Dozen”. 

3. Perform communication skills. 

4. Perform team work skills. 

Course Description 

 Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors: 

  - Human Factors and Maintenance Resource Management, 

  - Human Factors: Awareness Phase, 

  - Human Factors: Practice and Feedback Phase, 

  - Human Factors: Continual Reinforcement Phase. 

 

30000-1607  จติวทิยาสังคมว่าด้วยคนพกิาร     2-0-2 

   (Social Phychology of Disability) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ความพิการในประเทศไทย 

2. สามารถปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการอนัเป็นจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อคนพิการ และตระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัสาเหตุของและการจดัประเภทของความพิการในประเทศไทย 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ 

3. แสดงความรู้เกียวกบัเทคนิคการใหค้าํปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบาํบดัสําหรับคนพิการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณ์ความพิการในประเทศไทย ปัญหาสุขภาพจิต

และโรคทางจิตเวช สังคมวิทยาของคนพิการ กระบวนการทางจิตใจเมือเกิดความสูญเสียในคนพิการ การปกป้อง

รักษาสิทธิของคนพิการ พระราชบญัญติัทีเกียวขอ้ง เทคนิคการใหค้าํปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบาํบดัสําหรับ

คนพิการ 
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30000-1608  การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ     0-2-1 

   (Exercises for Health) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 

2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ืนดว้ยกิจกรรมทางพลศึกษา 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 

2. จดักิจกรรมเพือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามลกัษณะงานไดอ้ย่างปลอดภยั 

3. จดัทาํโครงการออกกาํลงักายเพือพฒันาสุขภาพ 

4.  วางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการและกิจกรรมทางพลศึกษา การเล่นกีฬาเพือส่งเสริมสุขภาพ การจดัทาํ

โครงการออกกาํลงักายเพือพฒันาสุขภาพ การวางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและ

ผูอ้ืน ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย การส่งเสริมบุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์ ภาวะผูน้าํ และ 

การมีนาํใจนกักีฬา 
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30000-1609  ลลีาศเพือพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ    0-2-1 

   (Social Dance for Health and Personality Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัปฏิบติัการลีลาศเบืองตน้ 

2. สามารถเตน้ลีลาศเพือเขา้สังคมและนนัทนาการ 

3. มีบุคลิกภาพทีดีและมีมารยาทในการเขา้สังคม  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัปฏิบติัการลีลาศเบืองตน้ 

2. เตน้ลีลาศไดอ้ย่างมีความเชือมนัในตนเอง 

3. เตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลิกภาพและมารยาทในการการเขา้สังคม 

4. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทางสังคม 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัประวติัและความรู้พืนฐานของกิจกรรมลีลาศ การลีลาศเพือเขา้สังคม การลีลาศ

เพือนนัทนาการ มารยาทในการเขา้สังคม มนุษยสัมพนัธ์ และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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30000-1610  นันทนาการเพือพฒันาคุณภาพชีวติ    0-2-1 

   (Recreation for Life Quality Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการนาํกิจกรรมนนัทนาการไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 

2. สามารถใชกิ้จกรรมนนัทนาการเพือพฒันาสุขภาวะตามลกัษณะงานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการพฒันาตนเองตามหลกันนัทนาการ 

2.  ใชกิ้จกรรมนนัทนาการทีเหมาะสมในการพฒันาตนเองและสังคม 

3. ปฏิบติัการฟืนคืนชีพขนัพืนฐาน 

4. มีทกัษะในการสือสาร 

5. วางแผนดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัความสําคญั ขอบข่าย ประโยชน์ ประเภท และรูปแบบของกิจกรรมนนัทนาการ

หลกัการเลือกกิจกรรมนนัทนาการในชีวติประจาํวนัใหส้อดคลอ้งกบัสุขลกัษณะและปลอดภยั เหมาะสมกบัตนและ

สังคม ปฏิบติัการฟืนคืนชีพขนัพืนฐานและทกัษะในการสือสาร การวางแผนดาํเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน 

 

สาขาวชิาเทคนิคโลหะ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน 
 

 กลุ่มการจดัการอาชีพ 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 

30001-1051 กฎหมายทวัไปเกียวกบังานอาชีพ 1-0-1 
 

 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

30001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุ่มพืนฐานวชิาชีพ 

30100-0101 กลศาสตร์วศิวกรรม 3-0-3 

30100-0105 ความแขง็แรงของวสัดุ 3-0-3 

30100-0117 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3-0-3 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน  

 กลุ่มการจดัการอาชีพ 
 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-2 

(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เข้าใจหลักการจัดการองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิต และหลักการเพิม

ประสิทธิภาพการทาํงาน  

2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิมประสิทธิภาพขององค์การ และการเพิม

ประสิทธิภาพการทาํงานในการจดัการงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกับหลกัการจดัการองค์การ หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต และ

หลกัการเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. วางแผนการจดัการองคก์ารและเพิมประสิทธิภาพขององคก์ารตามหลกัการ 

3. กาํหนดแนวทางจดัการความเสียงและความขดัแยง้ในงานอาชีพตามหลกัการและสถานการณ์ 

4. เลือกกลยุทธ์เพือเพิมประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต 

5. ประยุกตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิมผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัหลกัการจดัองค์การ การเพิมประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิม

ผลผลิต  การจดัการความเสียง การจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร กลยุทธ์การเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน  การนาํ

กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิมผลผลิตมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 
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30001-1051 กฎหมายทัวไปเกยีวกบังานอาชีพ 1-0-1 

 (Occupational Regulation and Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพดา้นการผลิตและการบริการ ความปลอดภยั 

สิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. สามารถนาํขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้งไปปฏิบติัในงานอาชีพ 

3. มีกิจนิสัยและเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพดว้ยความรับผดิชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

ตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เกียวกบัขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพการผลิตและการบริการ ความ

ปลอดภยั สิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. ปฏิบติัตามวธีิการและขนัตอนของกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพการผลิตและการบริการในสาขาวชิาทีเรียน  

กฎหมายเกียวกบัความปลอดภยั  สิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

30001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

(Information Technology for Works) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

การสืบคน้และสือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบคน้ จดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่าน จดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ  นาํเสนอและสือสารขอ้มูล

สารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปที

เกียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัดาํเนินการและสือสารขอ้มูลสารสนเทศใน

งานอาชีพ โดยใชค้อมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  และ

โปรแกรมสําเร็จรูปทีเกียวขอ้ง 

2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสือสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

3. จดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

4. นาํเสนอและสือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศ การ

ประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการนาํเสนอและสือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
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 กลุ่มพืนฐานวชิาชีพ 

30100-0101 กลศาสตร์วศิวกรรม       3-0-3 

 (Engineering Mechanics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัสถิตศาสตร์ การใชเ้วกเตอร์ช่วยในการคาํนวณแรงในโครงสร้างและชิ นส่วนเครืองกล 

2. สามารถวเิคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ นส่วนเครืองกล หาคุณสมบติัของรูปทรงเรขาคณิตทีเกียวกบั

สถิตศาสตร์  และสามารถแกปั้ญหาสถิตศาสตร์วศิวกรรมทีเกียวขอ้งกบัสาขาวชิาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีในการสืบคน้ความรู้ และใชเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา มีความละเอยีด

รอบคอบ และตระหนกัถงึความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการคาํนวณแรง โมเมนตบ์นระนาบ ปริภูมิโดยใชเ้วกเตอร์ และเครืองคาํนวณช่วย 

2. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการวเิคราะห์แรงในชิ นส่วนโครงสร้างและชิ นส่วนเครืองกล 

3. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการคาํนวณเกียวกบัแรงกระจาย และสถิตศาสตร์ของไหล 

4. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการหาจุดศูนยถ์่วง  เซนทรอยด ์ และค่าโมเมนตค์วามเฉือยของรูปทรงเรขาคณิต 

5. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการคาํนวณเกียวกบัแรงเสียดทานในเครืองจกัรกล 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบั วิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลกัสถิตศาสตร์และเวกเตอร์ช่วย  เกียวกบั

ระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุล  แผนภาพวตัถุอิสระ โครงสร้างและหลกัการวเิคราะห์

เบืองต้น  แรงกระจาย สถิตศาสตร์ของไหล จุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉือย  และความเสียดทาน       

การแกปั้ญหาโจทยส์ถิตศาสตร์วศิวกรรมทีเกียวขอ้งกบัสาขาวชิาชีพ 
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30100-0105 ความแข็งแรงของวสัดุ       3-0-3 

 (Strength of Materials) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 30100-0101  กลศาสตร์วิศวกรรม  

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจแนวคิดของความเคน้และความเครียด และสมบติัดา้นความแขง็แรงของวสัดุ 

2. สามารถประยกุตใ์ชห้ลกัความแขง็แรงของวสัดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ นส่วน

โครงสร้างและเครืองจกัรกล 

3. มีเจตคติทีดีในการสืบคน้ความรู้และใชห้ลกัเหตุผลของกลศาสตร์ของแขง็ในการแกปั้ญหา มีความตระหนกัถึง

ความปลอดภยัและความคุม้ค่าของวสัดุ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของความเคน้ ความเครียดและสมบติัดา้นความแขง็แรงของวสัดุ 

2. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการคาํนวณความแขง็แรงของชิ นส่วนเนืองจากอณุหภูมิ การต่อกนัโดยใช้

แนวเชือมและหมุดยาํ 

3. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการคาํนวณความแขง็แรงของภาชนะความดนั เพลารับแรงและทอร์ค  

คานรับแรงและโมเมนตด์ดั 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบั แนวคิดและองคป์ระกอบของความเคน้และความเครียด ความสัมพนัธ์ระหวา่ง   ความเคน้

และความเครียดของวสัดุ กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุก มอดูลสัความยืดหยุ่น ความเคน้เนืองจากอุณหภูมิเปลียนแปลง 

ความเคน้ในวสัดุซึงต่อกนัโดยการเชือมและโดยการใช้หมุดยาํ ความเคน้ในภาชนะความดนั  การบิดของเพลา 

ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตด์ดั ความเคน้ดดัและความเคน้เฉือนในคาน  การหาระยะแอ่นตวั

ของคานโดยวิธีโมเมนต์ร่วมกับพืนที พืนฐานการรวมความเค้น  การประยุกตค์วามรู้ในงานอาชีพ 
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30100-0117 การวางแผนและควบคุมการผลติ       3-0-3 

 (Manufacturing Control and Planning) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการวางแผนและควบคุมการผลิต 

2. สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการทาํงานดว้ยความรอบคอบ และตระหนกัถึงความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการวางแผนและควบคุมการผลิต 

2. วางแผนและควบคุมการผลิตตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบั หลกัการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชห้ลกัการกาํหนดปริมาณการผลิต การวางแผน

ระบบผลิตสินคา้ การตดัสินใจ การพยากรณ์ การวางแผนกาํลงัการผลิต การวางแผน การผลิตรวม การใชท้รัพยากร

ซึงเป็นปัจจยัการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การวางผงัโรงงาน การวางแผนผงักระบวนการผลิต   การวางแผนและ

ควบคุมการผลิตโดยใช ้เพิร์ท/ซีพีเอ็ม (PERT/CPM) การวางแผนความตอ้งการวสัดุ   การควบคุมตน้ทุนการผลิต 

และการบริหารสินคา้คงเหลือ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

 

สาขาวชิาเทคนิคโลหะ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 

 

30103-2001 วสัดุในการเชือม   3-0-3 

30103-2002 การออกแบบรอยต่อและสญัลกัษณ์งานเชือม    3-0-3 

30103-2003  มาตรฐานงานเชือม     3-0-3 

  30103-2004 เทคโนโลยงีานเชือม    1-6-3 

      30103-2005   วสัดุและโลหะวิทยา   1-6-3 

      30103-2006  งานเขียนแบบเทคนิคโลหะดว้ยคอมพิวเตอร์   1-4-3 

      30103-2007  ระบบอตัโนมติัในงานเชือม   2-3-3 
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30103-2001 วสัดุในการเชือม  3-0-3 

  (Welding Consumable) 
  

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการเลือกและใชว้สัดุประสานงานเชือม 

 2. สามารถจาํแนกและเปรียบเทียบมาตรฐานวสัดุประสานงานเชือมตามมาตรฐานต่าง ๆ 

 3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการเลือกใชว้สัดุประสานงานเชือม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการเลอืกและใชว้สัดุประสานงานเชือม 

2. วเิคราะห์อิทธิพลของสารพอกหุม้ลวดเชือมต่อคุณภาพรอยเชือม 

3. เลือกวสัดุประสานตามชนิด ลกัษณะและมาตรฐาน 

4. เลือกแก๊สปกคลุมรอยเชือมตามมาตรฐาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาหลกัการเลือกและใชว้สัดุประสาน ชนิดและลกัษณะของวสัดุประสานทีใชใ้นกระบวนการเชือมต่าง ๆ  

ชนิดหน้าทีและอิทธิพลของสารพอกหุ้มต่อคุณภาพของรอยเชือม ลวดเชือมหุ้มฟลกัซ์ (SMAW) ลวดเชือมอาร์ก

ทงัสเตนแก๊สคลุม (GTAW) ลวดเชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) ลวดเชือมไส้ฟลกัซ์ (Flux Core Wire) ลวดเชือมใตฟ้

ลกัซ์ (Submerge Wire) ชนิด หน้าทีและอิทธิพลของแก๊สคลุมรอยเชือมทงัแก๊สเฉือย (Inert Gas) และแก๊สทาํปฏิกิริยา 

(Active Gas) ต่อคุณภาพของรอยเชือม 
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30103-2002  การออกแบบรอยต่อและสัญลกัษณ์งานเชือม    3-0-3 

 (Joint and Welding Symbols ) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัลกัษณะรอยต่อและสัญลกัษณ์งานเชือม 

2. สามารถกาํหนดรอยต่อ  สัญลกัษณ์  อ่านสญัลกัษณ์  ระบุความหมายของสัญลกัษณ์งานเชือม 

    แต่ละมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการออกแบบรอยต่อและกาํหนดสัญลกัษณ์งานเชือม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัลกัษณะรอยต่อ  และสัญลกัษณ์งานเชือมแต่ละมาตรฐาน 

2. กาํหนดรอยต่องานเชือมตามมาตรฐาน 

3. กาํหนดสัญลกัษณ์งานเชือมตามมาตรฐาน  

คาํอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาเกียวกับลกัษณะรอยต่อและสัญลักษณ์ในงานเชือม ความหมายของสัญลักษณ์ในงานเชือม 

ตามมาตรฐาน   
 

30103-2003 มาตรฐานงานเชือม     3-0-3 

 (Welding Code and Standards 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการและการนาํไปใชข้องมาตรฐานงานเชือมระบบต่าง ๆ 

2. สามารถนาํมาตรฐานงานเชือมระบบต่าง ๆ มาใชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานอย่างรอบคอบและปลอดภยั  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและการนาํไปใชข้องมาตรฐานงานเชือมระบบต่าง ๆ 

2. เปรียบเทียบลกัษณะของขอ้กาํหนดมาตรฐานงานเชือม 

3. จดัทาํเอกสารตามขอ้กาํหนดมาตรฐานการทดสอบช่างเชือมอาร์กลวดหุ้มฟลกัซ์ (SMAW)          

            เชือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม (GTAW)  เชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) งานแผ่นและท่อ 

4. จดัทาํเอกสารตามขอ้กาํหนดมาตรฐานคุณภาพงานเชือมเหลก็กลา้ อะลูมิเนียม 

5. เลือกใชแ้กส๊ปกคลุมแนวเชือมตามมาตรฐานความปลอดภยัและสุขอนามยัในงานเชือม 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับข้อกาํหนดของมาตรฐานงานเชือมและการนําไปใช ้นิยามศพัท์เกียวข้องกับการเชือม 

กระบวนการเชือม มาตรฐานการกาํหนดกระบวนการและเทคนิคการเชือม การนาํเอกสาร WPS  PQR  WQT  

ไปใชใ้นงานเชือม 
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30103-2004 เทคโนโลยงีานเชือม    1-6-3

 (Welding Technology ) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชเ้ทคโนโลยีในการเชือม  ตรวจสอบงาน  และการเชือมระบบอตัโนมติั 

2. สามารถทดลองและเชือมแก๊ส  (OAW)  เชือมอาร์กด้วยลวดเชือมหุ้มฟลกัซ์ (SMAW) เชือมอาร์ก

ทงัสเตนแก๊สคลุม  (GTAW)  เชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW)  เชือมไส้ฟลกัซ์  (FCAW)  

การเชือมใตฟ้ลกัซ์ (SAW) และการเชือมระบบอตัโนมตัิ  แผ่นและท่อเหล็กกล้า ชนิดรอยต่อ 

จุดบกพร่องและวธีิการแกไ้ขในงานเชือม ตามมาตรฐาน 

3. มีกิจนิสัยการทาํงานดว้ยความรอบคอบ ปลอดภยัและคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใชเ้ทคโนโลยีในการเชือม  ตรวจสอบงาน และการเชือมระบบอตัโนมติั 

2. เชือมแก๊ส  (OAW)  เชือมอาร์กด้วยลวดเชือมหุ้มฟลกัซ์ (SMAW) เชือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม

(GTAW)  เชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชือมไส้ฟลกัซ์  (FCAW)  และการเชือมระบบอตัโนมติั ตาม

มาตรฐาน 

 3. วเิคราะห์ผลการทดลองเชือมแก๊ส  เชือมอาร์กดว้ยลวดเชือมหุม้ฟลกัซ์ (SMAW)  เชือมอาร์กทงัสเตน

แก๊สคลุม  (GTAW)  เชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม  (GMAW)  เชือมไส้ฟลกัซ์  (FCAW)  และการเชือม

ระบบอตัโนมติัตามมาตรฐาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

           ปฏิบติัเกียวกบังานเชือม  วิเคราะห์งานเชือม  ชนิดรอยบกพร่องและวิธีการแกไ้ขงานแผ่นเหลก็กลา้  งาน

ท่อเหลก็กลา้  ชิ นงานหนาและชิ นงานบาง ชนิดของรอยต่อต่างๆ โดยวธีิการเชือมแก๊ส  (OAW)  เชือมอาร์กดว้ยลวดเชือม

หุ้มฟลกัซ์  (SMAW)  เชือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม (GTAW) เชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม  (GMAW)  เชือมไส้ฟลกัซ์  

(FCAW)  เชือมใตฟ้ลกัซ์  (SAW)  การตดัโลหะดว้ยแก๊สและพลาสม่า  การเชือมระบบอตัโนมตัิ ตามมาตรฐาน

ดว้ยความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

 

30103-2005   วสัดุและโลหะวทิยา  1-6-3 

  (Materials  and  Metallurgy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการจาํแนกสมบติัของของโลหะ 

2. สามารถทดสอบหาสมบติัวสัดุในกลุ่มเหลก็และโลหะนอกกลุ่มเหลก็ 

3. สามารถจาํแนกลกัษณะการเปลยีนแปลงทางโลหะวทิยา 

4. มีกิจนิสัยการทาํงานดว้ยความละเอยีดรอบคอบปลอดภยัและคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการจาํแนกสมบติัของโลหะ 

2. ตรวจสอบทดสอบสมบติัวสัดุในกลุ่มเหลก็กลา้เหลก็หล่อและโลหะนอกกลุ่มเหลก็ 

3. ปรับปรุงสมบติัโลหะดว้ยความร้อนและทดสอบความแขง็ใหไ้ดต้ามขอ้กาํหนด 

4. เลือกโลหะตามสมบติัทางกายภาพทางกลและทางโลหะวทิยามาใชใ้หเ้หมาะสมกบังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับ มาตรฐานเหล็กหล่อ เหล็กกล้าและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก การจาํแนกสมบติั    

ของวสัดุ โครงสร้างอะตอม  ระบบและโครงสร้างผลึก ดชันีมิลเลอร์ ทิศทางและระนาบในผลึก  ขอ้บกพร่องในผลึก 

การเปลียนรูปร่างโลหะ  การคืนตวั   การเกิดผลึกใหม่การเติบโตของเกรน  การแข็งตวัของโลหะโลหะผสมเฟสและ

แผนภาพสมดุลของระบบหนึงธาตุ สองธาตุ การปรับปรุงสมบติัของโลหะดว้ยความร้อน การทดสอบความแข็ง   แรงดึง  

แรงกด  แรงดดั  แรงกระแทก  การตรวจสอบดว้ยสายตานาํยาแทรกซึม  อนุภาคแม่เหลก็  คลืนเสียงอลัตราโซนิก  และ

การถ่ายภาพดว้ยรังสี    การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค และ มหพัภาค 

 

30103-2006  งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพวิเตอร์   1-4-3 

 (Computer Aided Drawing for Metal Working) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอ่านแบบ เขียนแบบภาพประกอบ 2 มิติ 3 มิติ งานโลหะแผ่น งานผลิตภณัฑโ์ลหะงาน

โครงสร้าง งานท่อ แบบสั งงาน และรายการประกอบ 

2. ปฏิบติัการเขียนแบบเทคนิคโลหะดว้ยคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการอ่านแบบ เขียนแบบภาพประกอบ  มิติ งานโลหะแผ่นงานผลิตภณัฑ์โลหะ 

งานโครงสร้างโลหะ งานท่อ แบบสั งงาน และรายการประกอบ 

2. เขียนแบบเทคนิคโลหะดว้ยคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐาน 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 

คาํอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการอ่านแบบและเขียนแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาพประกอบ  มิติ  

 มติ งานโลหะแผ่น งานผลิตภณัฑโ์ลหะ งานโครงสร้างโลหะ งานท่อ แบบสงังาน รวมทงัการเขียนรายการประกอบ 
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30103-2007  ระบบอตัโนมตัใินงานเชือม            2-3-3 

 (Welding  Automation  System) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

   . เขา้ใจหลกัการพืนฐานของหุ่นยนตใ์นอุตสาหกรรมการผลิต  

   2. สามารถเขียนโปรแกรม  แกไ้ขโปรแกรมควบคุมหุ่นยนตเ์ชือม 

   3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ  ปลอดภยั  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้หลกัการพืนฐานของหุ่นยนตง์านเชือมในอุตสาหกรรมการผลิต  

2. เขียนโปรแกรม  แกไ้ขโปรแกรมควบคุมหุ่นยนตง์านเชือมเบืองตน้ 

3. ปรับตงัตวัแปรในงานเชือมดว้ยหุ่นยนต ์

คาํอธิบายรายวชิา 

       ศึกษาและปฏิบตัิเ กียวก ับวิวฒันาการของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมการผลิต  ข ้อดี  ข ้อ เ สีย ของ

หุ่นยนต์งานเชือม  ประเภทของหุ่นยนต์  การใช้งาน ส่วนประกอบ  หน้าทีของระบบงานหุ่นยนต์เชือม เขียนโปรแกรม  

แกไ้ขโปรแกรมควบคุมหุ่นยนตเ์ชือม  การบาํรุงรักษาตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
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(หน้าว่าง) 
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คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

 

สาขาวชิาเทคนิคโลหะ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 
สาขางานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม 

30103-2101   การตรวจสอบคุณภาพงานเชือม 1-6-3 

30103-2102   การทดสอบงานเชือมโดยทาํลาย 1-6-3 

30103-2103   การทดสอบงานเชือมโดยไม่ทาํลาย 1-6-3 

30103-2104   มาตรฐานงานเชือม 2 3-0-3 

30103-2105   โลหะวิทยางานเชือม 2-3-3 

30103-2106   การบริการวิชาชีพงานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม 1-6-3 

รายวชิาทวภิาค ี

30103-51xx  งานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม ...        *-*-* 
 

สาขางานเทคโนโลยีงานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑ์โลหะ 

30103-2201  เทคโนโลยงีานเชือมงานผลิตภณัฑโ์ลหะ 1-6-3 

30103-2202  อุปกรณ์จบัยดึงานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 1-6-3 

30103-2203  การตกแต่งผวิสาํเร็จและงานเคลือบผวิงานผลิตภณัฑโ์ลหะ 1-6-3 

30103-2204  ออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะ 3-0-3 

30103-2205  กรรมวิธีการขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ    2-3-3 

30103-2206  การบริการวิชาชีพเทคโนโลยงีานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑ ์ 1-6-3 

รายวชิาทวภิาค ี

30103-52xx  งานเทคโนโลยงีานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ ...        *-*-* 
 

สาขางานเทคโนโลยีงานเชือมโครงสร้างโลหะ 

30103-2301  การออกแบบงานเชือมโครงสร้างโลหะ 3-0-3 

30103-2302  งานเชือมและประกอบโครงสร้างโลหะ 1-6-3 

30103-2303  งานตรวจสอบงานเชือมโครงสร้างโลหะ 1-6-3 

30103-2304  การตกแต่งผวิสาํเร็จและงานเคลือบผวิโครงสร้างโลหะ 2-3-3 

30103-2305   เทคโนโลยหุ่ีนยนตง์านเชือม 2-3-3 

30103-2306  การบริการวิชาชีพเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ 1-6-3 

รายวชิาทวภิาค ี

30103-53xx  งานเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ ...        *-*-* 
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สาขางานเทคโนโลยีงานเชือมท่อ และถังความดนั 

30103-2401  เขียนแบบงานท่อและถงัความดนั 2-3-3 

30103-2402  งานประกอบท่อ และถงัความดนั 1-6-3 

30103-2403  การตรวจสอบงานเชือมท่อและถงัความดนั 1-6-3 

30103-2404  การเชือมท่อ และถงัความดนั 1-6-3 

30103-2405  งานประกอบ ติดตงั ท่อและถงัความดนั 1-6-3 

30103-2406  การบริการวิชาชีพเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถงัความดนั 1-6-3 

รายวชิาทวภิาค ี

30103-54xx  งานเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถงัความดนั ...        *-*-* 
 

สาขางานเทคนิคหล่อโลหะ 

30103-2501  การอ่านแบบและเขียนแบบกระสวน 1-3-2 

30103-2502  กระบวนการหล่อโลหะ  1-6-3 

30103-2503  การออกแบบงานหล่อโลหะ 1-4-3 

30103-2504  โลหะวิทยางานหล่อ 1-4-3 

30103-2505  วิเคราะห์ทรายหล่อ 1-2-2 

30103-2506  การทดสอบและตรวจสอบงานหล่อ 1-4-3 

รายวชิาทวภิาค ี

30103-55xx  งานเทคนิคหล่อโลหะ ...        *-*-* 
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สาขางาน ตรวจสอบและทดสอบงานเชือม 
 

30103-2101   การตรวจสอบคุณภาพงานเชือม     1-6-3 

    (Welding Quality Inspection) 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการและวธีิการตรวจสอบคุณภาพงานเชือมตามมาตรฐาน 

2. สามารถตรวจสอบคุณภาพงานเชือมตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

   1.  แสดงความรู้เกียวกบัวธีิการตรวจสอบงานเชือมตามมาตรฐาน 

   2.  เตรียมงานสําหรับตรวจสอบคุณภาพงานเชือมตามมาตรฐาน 

 3.  ปฏิบติัการตรวจสอบคุณภาพงานเชือมตามมาตรฐาน 

        4.  ประยุกตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 

คาํอธบิายรายวชิา 

                  ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับมาตรฐานผู ้ตรวจสอบ จรรยาบรรณในวิชาชีพระบบการตรวจสอบตาม

มาตรฐาน    ทีเกียวข้อง แผนการตรวจสอบ (Inspection and Test Plan) ขนัตอนการตรวจสอบก่อนการเชือม 

ระหวา่งการเชือมและหลงัการเชือม การจดัทาํเอกสารรายงาน การรวบรวม เก็บขอ้มูลและเอกสารทีเกียวขอ้งในการ

ตรวจสอบ 

 

30103-2102   การทดสอบงานเชือมโดยทําลาย 1-6-3 

    (Destructive Testing for Welding) 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการและวธีิการทดสอบคุณภาพงานเชือมโดยทาํลายตามมาตรฐาน 

2. สามารถทดสอบงานเชือมโดยทาํลายและตดัสินตามเกณฑก์ารยอมรับตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและวธีิการทดสอบงานเชือมโดยทาํลาย 

2. ทดสอบงานเชือมโดยทาํลายด้วยแรงดึง แรงกระแทก แรงดดั ความแข็งและรายงานผลตาม

มาตรฐาน 

3. ประยุกตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 
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คาํอธบิายรายวชิา 

    ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทดสอบงานเชือมโดยทาํลายตามมาตรฐานต่างๆ การทดสอบงาน

เชือมโดยทาํลาย โดยวิธีการทดสอบงานเชือมด้วยแรงดึง แรงกระแทก แรงดดั และความแข็ง เกณฑ์การ

ยอมรับ      ตามมาตรฐาน 

 

30103-2103   การทดสอบงานเชือมโดยไม่ทําลาย 1-6-3 

    (Non-Destructive Testing for Welding) 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการและวธีิการทดสอบงานเชือมโดยไม่ทาํลายตามมาตรฐาน 

2. สามารถทดสอบงานเชือมโดยไม่ทาํลายและตดัสินตามเกณฑก์ารยอมรับตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและวธีิการทดสอบงานเชือมโดยไม่ทาํลาย 

2. ทดสอบงานเชือมโดยไม่ทาํลายดว้ยอนุภาคแม่เหลก็ การถ่ายภาพดว้ยรังสี คลืนเสียงอลัตราโซนิก  

การใชน้าํยาแทรกซึม วธีิการทดสอบโดยพินิจและรายงานผลตามมาตรฐาน 

 3. ประยุกตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทดสอบงานเชือม มาตรฐานของการทดสอบงานเชือมโดยไม่ทาํลาย      

โดยวธีิการทดสอบหารอยบกพร่องดว้ยอนุภาคแม่เหลก็ การถ่ายภาพดว้ยรังสี คลืนเสียงอลัตราโซนิก การใชน้าํยาแทรก

ซึม วธีิการทดสอบดว้ยพินิจ 
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30103-2104   มาตรฐานงานเชือม 2 3-0-3 

    (Welding Codes and Standards 2) 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการและมาตรฐานงานเชือมในระบบสากลทีใชใ้นงานตรวจสอบ 

2. สามารถเลือกใชม้าตรฐานงานเชือมในระบบสากลเพือใชใ้นงานตรวจสอบ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและการนาํมาตรฐานงานเชือมไปใชใ้นระบบสากล 

2. เปรียบเทียบลกัษณะของขอ้กาํหนดมาตรฐานในงานเชือม ระบบ AWS  JIS  ISO  และ DIN 

3. จดัทาํเอกสารตามขอ้กาํหนดมาตรฐานงานเชือมระบบ AWS  JIS  ISO  และ DIN 

4. ประยุกตใ์ชห้ลกัการมาตรฐานงานเชือมในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัหลกัการของมาตรฐานงานเชือมและการนาํไปใช้ คาํนิยามต่างๆ ทีเกียวกบัขอ้กาํหนด

มาตรฐานสากล เช่นAWS,JIS, ISOและDINมาตรฐานงานเชือมในระบบต่างๆในงานอุตสาหกรรม 
 

30103-2105 โลหะวทิยางานเชือม 2-3-3 

 (Welding Metallurgy) 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและวตัถุประสงคเ์กียวกบัโลหะวทิยางานเชือมตามมาตรฐาน 

  2.  สามารถปฏิบติังานดา้นโลหะวทิยางานเชือมตามมาตรฐาน 

  3.   มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความความรอบคอบและ 

ปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัสมบติัทางกลและทางเคมีของการเชือมประสาน 

2. วเิคราะห์อิทธิพลของความร้อนทีมีผลต่องานเชือม 

3. ปฏิบติัการเกียวกบักระบวนการทางความร้อนแก่งานเชือม 

4. ปฏิบติัการทดสอบความแขง็ และตรวจสอบโครงสร้างงานเชือม 

5. ประยุกตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัสมบติัทางกายภาพ  ทางกล  และทางเคมี ของการเชือมประสาน การถ่ายเทความ

ร้อนในงานเชือม วฏัจกัรของความร้อนในงานเชือม โครงสร้างงานเชือมและเขตความร้อนของรอยเชือม ความเคน้
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ตกคา้งรอยแตก การบิดตวัในงานเชือม กระบวนการทางความร้อนก่อนและหลงัการเชือม การปรับปรุงงานเชือม

ดว้ยความร้อนการทดสอบความแขง็ การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและมหภาคชิ นงานเชือม 

 

30103-2106   การบริการวชิาชีพงานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม  1-6-3 

    (Inspection and Testing  Service) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจระบบการจดัการงานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม 

  . มีทกัษะในการอ่านแบบ กาํหนดตาํแหน่ง กาํหนดวสัดุ วธีิการ การตรวจสอบและทดสอบงานเชือม 

. มีกิจนิสัยในการปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อยถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการจดัระบบงานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม 

2. บริการงานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม 

. ประมาณราคางานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม 

คาํอธบิายรายวชิา 

     ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั ระบบการจดัการ  การอ่านแบบ  กาํหนดตาํแหน่ง  กาํหนดวสัดุ  วิธีการ ประมาณ

ราคา รายงานผลหลงัการใหบ้ริการ    ปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อยถูกตอ้ง ตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
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รายวชิาทวภิาค ี
 

30103-51xx  งานตรวจสอบและทดสอบงานเชือม ...        *-*-* 

 (Inspection and testing for welding work ...) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นการตรวจสอบคุณภาพงานเชือม 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นการตรวจสอบคุณภาพงานเชือมในสถานประกอบการ 

ตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวนิยั ตรงต่อ

เวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นการตรวจสอบคุณภาพงานเชือม  

เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

2. วางแผนเตรียมการดาํเนินงานทางดา้นการตรวจสอบคุณภาพงานเชือมตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นการตรวจสอบคุณภาพงานเชือมตามหลกัการ กระบวนการและ      

ภาระงานทีรับผิดชอบ 

4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคการทางด้านตรวจสอบคุณภาพงานเชือม ในสถาน-

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและ

แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก  

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล  

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานเทคโนโลยีงานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑ์โลหะ 
 

30103-2201  เทคโนโลยงีานเชือมงานผลติภัณฑ์โลหะ 1-6-3 

                              (Welding Technology and Products) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัเทคโนโลยีงานเชือมทีใชก้บังานผลิตภณัฑ ์  เครืองมืออุปกรณ์ทีใชใ้นงานเชือม 

2. เขา้ใจเกียวกบัการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีงานเชือมกบังานผลิตภณัฑโ์ลหะ   

3. สามารถวางแผนงานเชือมผลิตภณัฑโ์ลหะ การแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนกบังานเชือมผลิตภณัฑโ์ลหะ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัเทคโนโลยีงานเชือมทีใชก้บังานผลิตภณัฑ ์เครืองมืออุปกรณ์ทีใชใ้นงาน

เชือม    

2. ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีงานเชือมกบังานผลิตภณัฑโ์ลหะ 

3. วางแผนงานเชือมผลิตภณัฑโ์ลหะ  การแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนกบังานเชือมผลิตภณัฑโ์ลหะ 

4. ประยุกตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั  

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับเทคโนโลยีงานเชือมทีใช้กับงานผลิตภณัฑ์โลหะ เครืองมือ อุปกรณ์ การ

วางแผนงานเชือมผลิตภณัฑ์โลหะ การขึนรูปผลิตภณัฑ์ การแก้ไขปัญหาทีเกิดขึนกบังานเชือมผลิตภณัฑ์โลหะ  

ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัตามหลกัอาชีวอนามยั 

 

30103-2202   อุปกรณ์จบัยดึงานเชือมและขึนรูปผลติภัณฑ์โลหะ 1-6-3 

                           (Jigs and Fixtures for Welding and Metal Product Forming) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการออกแบบอุปกรณ์จบัยึดในงานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 

2. สามารถเลือกใชแ้ละออกแบบสร้างอุปกรณ์จบัยึดในงานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 

3. สามารถออกแบบเครืองมือและอุปกรณ์จบัยึดชิ นงาน 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการออกแบบอุปกรณ์จบัยึดในงานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 

2. เลือกใชแ้ละออกแบบสร้างอุปกรณ์จบัยึดในงานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะตามมาตรฐาน 
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3. ออกแบบเครืองมือและอุปกรณ์จบัยึดชิ นงาน  

4. ประยุกตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั  

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบัหลกัการออกแบบอุปกรณ์จบัยึดชิ นงานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ ชนิดและหนา้ที

ของชิ นส่วน มาตรฐานของอุปกรณ์จบัยึดชิ นงานเชือม ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัตามหลกัอาชีวอนามยั 

 

30103-2203  การตกแต่งผวิสําเร็จและงานเคลือบผวิงานผลติภัณฑ์โลหะ 1-6-3 

   (Finishing and Coating) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการทางไฟฟ้าเคมี และการพ่นเคลือบดว้ยความร้อนในงานชุบเคลือบผิว    

                    การเตรียมงานโดย วธีิกลวธีิไฟฟ้าเคมี มาตรฐานการทาํความสะอาดผิวงาน มาตรฐานการเคลือบผิว 

2. เขา้ใจเกียวกบัการวเิคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาในการทาํงานและแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

3. สามารถตกแต่งผิว เคลือบผิว วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาในการทาํงานและแนวทางการแกไ้ข

ปัญหา 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทางเคมี และทางไฟฟ้าในงานชุบเคลือบผิว การเตรียมผิวงานโดย

วธีิกล วธีิไฟฟ้าเคมี  มาตรฐานการทาํความสะอาดผิวงาน มาตรฐานการเคลือบผิวดว้ยไฟฟ้าเคมี  

2. เตรียมผิวงาน เคลอืบผิวงาน วเิคราะห์สาเหตุของการเกิดปัญหาในการทาํงานและแนวทางการ

แกไ้ข 

3. ประยุกตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั  

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับหลกัการตกแต่งผิวสําเร็จ กระบวนการเคลือบผิวงานดว้ยวิธีทางไฟฟ้าเคมี 

กระบวนการเคลือบผิวงานดว้ยวธีิการพ่นสี การทาํความสะอาดผิวงาน ดว้ยวธีิทางกลและทางเคมี กระบวนการชุบ

ผิวและการเคลือบผิว ตามมาตรฐานการตรวจสอบและการทดสอบตามมาตรฐาน การวิเคราะห์สาเหตุของการเกิด

ปัญหาในการทาํงานและแนวทางการแกไ้ขปัญหา  ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัตามหลกัอาชีวอนามยั 
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30103-2204    ออกแบบผลติภัณฑ์โลหะ 3-0-3 

                           (Metal Product Design) 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ ์กระบวนการการออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะ  

2. เขา้ใจเกียวกบัมาตรฐานการออกแบบ  การวเิคราะห์ระบบงานออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะ 

3. เขา้ใจเกียวกบัการเลือกใชว้สัดุ ใหเ้หมาะสมกบัการออกแบบ   

4. เขา้ใจเกียวกบัการประมาณราคาผลิตภณัฑโ์ลหะ 

5. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความ รอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ ์กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑโ์ลหะ 

2. แสดงความรู้เกียวกบัมาตรฐานการออกแบบ  การวเิคราะห์ระบบงานในงานออกแบบผลิตภณัฑ ์

3. แสดงความรู้เกียวกบัการเลือกใชว้สัดุ  เครืองมืออุปกรณ์ใหเ้หมาะสมกบักระบวนการผลิต 

4. แสดงความรู้เกียวกบัการประมาณราคาผลิตภณัฑต์ามมาตรฐาน 

5. ประยุกตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั  

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบัหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์   มาตรฐานการออกแบบ  กระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภณัฑ์ การวิเคราะห์กระบวนการผลิต  ระบบ

การผลิตในงานผลิตภณัฑ ์  การเลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะสมกบัการออกแบบ  การประมาณราคาผลิตภณัฑ ์ 
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30103-2205   กรรมวธิีการขึนรูปและประกอบผลติภัณฑ์โลหะ    2-3-3 

    (Process of Forming and Assembly of Metal Products) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการขึนรูปโลหะดว้ยกระบวนการต่าง ๆ   การประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ     

2. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการวางแผนการขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ การเลือกวสัดุให ้

      เหมาะสมกบังาน   

3. เขา้ใจเกียวกบัการคาํนวณหาขนาดของแรงในการขึนรูป การแกไ้ขปัญหาในงานขึนรูปและ 

      ประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ 

4. สามารถวางแผนการขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ คาํนวณหาขนาดของแรงในการขึนรูป     

     คาํนวณหาวสัดุ การแกไ้ขปัญหาในงานขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ  

5. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการขึนรูปโลหะดว้ยกระบวนการต่าง ๆ และการประกอบผลิตภณัฑ ์

2. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการวางแผนการขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ การเลือกวสัดุ 

      ใหเ้หมาะสมกบังาน 

3. คาํนวณหาขนาดของแรงในการขึนรูป  การคาํนวณหาวสัดุตามทีกาํหนด 

4. แกไ้ขปัญหาในงานขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะตามลกัษณะงาน 

5. ประยุกตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั  

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบตัิเกียวกับหลกัการขึนรูปโลหะดว้ยกระบวนการต่าง ๆ   การประกอบผลิตภณัฑ์

โลหะ วางแผนการขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ  การเลือกวสัดุให้เหมาะสมกบังาน การคาํนวณหาขนาดของแรง

ในการขึนรูป  และการแก้ไขปัญหาในงานขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑ์โลหะ ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัตาม

หลกัอาชีวอนามยั 
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30103-2206  การบริการวชิาชีพเทคโนโลยงีานเชือมและขึนรูปผลติภัณฑ์โลหะ  1-6-3 

 (Metal  Product  Welding  Technology  Service) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจระบบการจดัการงานบริการวิชาชีพเทคโนโลยงีานเชือมขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 

. มีทกัษะการบริการวิชาชีพเทคโนโลยงีานเชือมขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ  

. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อยถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการจดัระบบงานบริการวิชาชีพเทคโนโลยงีานเชือมขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 

. บริการงานวิชาชีพเทคโนโลยงีานเชือมขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 

. ประมาณราคางานบริการวิชาชีพเทคโนโลยงีานเชือมขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัระบบการจดัการ  การอ่านแบบ ออกแบบ เขียนแบบสั งงาน กาํหนดรายการวสัดุ  

ประกอบ  เชือม  ตรวจสอบ  ประมาณราคา รายงานผลหลงัการให้บริการ   ปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อยถูกตอ้ง         

ตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
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รายวชิาทวภิาค ี
 

30103-52xx   งานเทคโนโลยงีานเชือมและขึนรูปผลติภัณฑ์โลหะ ...        *-*-* 

 (Welding Technology and Metal Product Forming work ...) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นอุปกรณ์จบัยึดสําหรับงานเชือม และขึนรูป

ผลิตภณัฑโ์ลหะ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางด้านอุปกรณ์จบัยึดสําหรับงานเชือม และขึนรูปผลิตภณัฑ์โลหะใน

สถาน-ประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวนิยั ตรงต่อ

เวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นอุปกรณ์จบัยึดสําหรับงานเชือม  

      และขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะ  เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

2. วางแผนเตรียมการดาํเนินงานทางด้านอุปกรณ์จบัยึดสําหรับงานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑ์โลหะ 

ตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบ ัติงานระด ับเทคนิคทางด้านอุปกรณ์จ ับยึดสําหรับงานเชือมและขึนรูปผลิตภณัฑ์โลหะ 

ตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงานทีรับผิดชอบ 

4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคการทางดา้นอุปกรณ์จบัยึดสําหรับงานเชือมและขึนรูป

ผลิตภณัฑ์โลหะ  ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  

การดาํเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผล

การปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก  

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานเทคโนโลยีงานเชือมโครงสร้างโลหะ 
 

30103-2301   การออกแบบงานเชือมโครงสร้างโลหะ 3-0-3 

    (Design of Welded Steel Structures) 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการรับแรงของชิ นส่วนโครงสร้างโลหะ 

2. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการออกแบบรอยต่องานเชือมโครงสร้างโลหะ 

3. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการการออกแบบโครงสร้างดว้ยวธีิหน่วยแรงใชง้าน (Allowable Stress Design Method ) 

4. เขา้ใจเกียวกบัการอา่นและสั งงานตามแบบขอ้กาํหนดรายละเอยีดในงานเชือม(WPS) 

5. สามารถออกแบบ เขียนแบบโครงสร้างเหลก็รูปพรรณ และรอยต่อในงานเชือมโครงสร้าง 

      โลหะตามมาตรฐาน ว.ส.ท, AWS D1.1   

6. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการรับแรงของชินส่วนโครงสร้างโลหะ 

2. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการออกแบบรอยต่องานเชือมโครงสร้างโลหะ 

3. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการการออกแบบโครงสร้างดว้ยวิธีหน่วยแรงใชง้าน (Allowable  

     Stress Design Method ) 

4. แสดงความรู้เกียวกบัการอ่านและสงังานตามแบบขอ้กาํหนดรายละเอียดในงานเชือม (WPS) 

5.  ออกแบบ เขียนแบบ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ และรอยต่อในงานเชือมโครงสร้างโลหะ

 ตามมาตรฐาน ว.ส.ท, AWS D1.1  

6. ประยกุตใ์ชห้ลกัการและกระบวนการในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบัชนิดของแรงทีกระทาํต่อชิ นส่วนโครงสร้างในลกัษณะต่างๆหลกัการออกแบบเขียนแบบ    

อ่านแบบ รอยต่องานเชือมโครงสร้างโลหะ หลกัการออกแบบโครงสร้างเหล็กดว้ยวิธีหน่วยแรงยอมให้ความหมาย 

สัญลกัษณ์ในงานเชือมโครงสร้างโลหะ ชนิดลกัษณะของรอยต่อทีใชใ้นงานโครงสร้างโลหะตามมาตรฐาน ว.ส.ท, AWS D1.1 
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3103-2302 งานเชือมและประกอบโครงสร้างโลหะ 1-6-3 

 (Welding  and  Fabrication  of  Metal  Structures) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเชือม  ประกอบโครงสร้างโลหะ  การเตรียมรอยต่อโครงสร้างรูปทรงต่างๆ 

2. สามารถเชือม  ประกอบ  ติดตงัชิ นส่วนโครงสร้างดว้ยกระบวนการเชือม  SMAW  GMAW   

     GTAW  FCAW  และ SAW 

3. สามารถอ่านแบบสญัลกัษณ์งานเชือมโครงสร้าง 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการเชือม  ประกอบโครงสร้างโลหะ  การเตรียมรอยต่อโครงสร้าง 

      รูปทรงต่างๆ 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการอ่านแบบ  สัญลกัษณ์งานเชือมโครงสร้าง 

3. จดัเตรียมเครืองมือ  อุปกรณ์ทวัไปและเครืองมือพิเศษใชป้ระกอบโครงสร้าง 

4. ปฏิบติังานเชือม  ประกอบ  ติดตงัชิ นส่วนโครงสร้างดว้ยกระบวนการเชือม  SMAW  GMAW    

       GTAW  FCAW  และ SAW  ดว้ยความความรอบคอบและปลอดภยั 

คาํอธบิายรายวชิา 

     ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับหลกัการเชือม  โครงสร้างโลหะ  การเตรียมรอยต่อโครงสร้างรูปทรงต่างๆ 

การประกอบชิ นส่วนโครงสร้าง  การติดตงัโครงสร้างดว้ยกระบวนการเชือม  SMAW  GMAW  GTAW  FCAW  และ 

SAW  อ่านแบบสัญลกัษณ์งานเชือม ปฏิบติังานเชือมตามขอ้กาํหนดวธีิการเชือม (WPS) วเิคราะห์หาสาเหตุและวิธี

ป้องกนั    การเสียรูปจากความร้อน ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัตามหลกัอาชีวอนามยั 
 

30103-2303   งานตรวจสอบงานเชือมโครงสร้างโลหะ 1-6-3 

 (Welding Inspection of Steel Structure) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

  1. เขา้ใจเกียวกบัมาตรฐานการตรวจแนวเชือมระบบต่างๆ 

  2. สามารถปฏิบติัการตรวจสอบแนวเชือมตามระบบทีระบุ 

  3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการเรียนรู้ และปฏิบติังานดว้ยความความรอบคอบ และปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

  1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการตรวจสอบงานเชือมตามมาตรฐาน 

  2. ตรวจสอบงานเชือมโครงสร้างโลหะโดยไม่ทาํลายและรายงานผลตามมาตรฐาน 

  3. ทดสอบงานเชือมโครงสร้างโลหะโดยทาํลายและรายงานผลตามมาตรฐาน 

  4. ปฏิบติังานตรวจสอบไดด้ว้ยความปลอดภยั 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติั เกียวกบัหลกัการตรวจสอบและทดสอบงานเชือมโครงสร้างโลหะตามมาตรฐาน AWS 

D1.1โดยวิธีการทดสอบ แบบไม่ทาํลาย เช่นวิธีการตรวจสอบดว้ยสายตา การใช้นาํยาแทรกซึม อนุภาคแม่เหลก็  

คลืนเสียงอลัตราโซนิกการถ่ายภาพดว้ยรังสี และการทดสอบแบบทาํลาย เช่น การทดสอบแรงดึง การทดสอบการดดั         

การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบทางมหภาค และการทดสอบความแข็ง เกณฑ์การยอมรับและการรายงานผลการ

ทดสอบ 
 

30103-2304   การตกแต่งผวิสําเร็จและงานเคลือบผวิโครงสร้างโลหะ 2-3-3 

    (Finishing and Coating of Steel Structure) 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและวธีิการตกแต่งผิวสําเร็จงานเชือมโครงสร้าง 

2. สามารถตกแต่งผิวรอยเชือมดว้ยวธีิการต่างๆตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เขา้ใจหลกัการและวธีิการตกแต่งผิวสําเร็จงานเชือมโครงสร้าง 

2. จดัเตรียมเครืองมืออุปกรณ์ การตกแต่งผิวงานเชือมไดถู้กวธีิ 

 3. ตกแต่งผิวแนวเชือมไดถู้กตอ้งตามมาตรฐานงานทีกาํหนด 

 4. ปฏิบติังานตกแต่งผิวสําเร็จและงานเคลือบผิวไดป้ลอดภยัตามหลกัและอาชีวอนามยั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการตกแต่งผิวสําเร็จและงานเคลือบผิวชิ นงานโครงสร้างตามมาตรฐาน 

NACE, SSPC การเตรียมผิวงาน การเคลือบผิวดว้ยสี สังกะสี การทดสอบความหนาผิวเคลือบ การทดสอบหา

ฟองอากาศ (Holiday Test) โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัตามหลกัอาชีวอนามยั 

 

30103-2305   เทคโนโลยหุ่ีนยนต์งานเชือม 2-3-3 
 (Robotic Welding Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเกียวกบัการควบคุมหุ่นยนตใ์นการเชือม  

2. สามารถควบคุมหุ่นยนตใ์นการเชือมต่อร่อง  (Groove Weld)  การเชือมต่อฉาก  (Fillet  Weld)  

      และการเชือมยึด (Tack Weld) 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ  ปลอดภยั 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการควบคุมหุ่นยนตใ์นการเชือม  

2. ควบคุมหุ่นยนตใ์นการเชือมผ่านองคป์ระกอบในการปฏิบติังาน 

3. ตรวจสอบและวเิคราะห์ผลการเชือม 

คาํอธิบายรายวชิา 

         ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการควบคุมหุ่นยนตใ์นการเชือม ผ่านองคป์ระกอบในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่  การ

ใช้สวิทซ์ควบคุมต่าง ๆ  และการควบคุมผ่านโปรแกรม  ในงานเชือมต่อร่อง  (Groove Weld)  งานเชือมต่อฉาก  

(Fillet Weld) และงานเชือมยึด (Tack Weld)  ดว้ยความปลอดภยัตามหลกัอาชีวอนามยั  ตรวจสอบและวเิคราะห์ผล

การเชือม   

 

30103-2306 การบริการวชิาชีพเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ                  1-6-3 

(Metal  Structure  Welding  Technology  Service) 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจระบบการจดัการงานบริการวชิาชีพเทคโนโลยีงานเชือมโครงสร้างโลหะ 

 2. มีทกัษะการบริการวชิาชีพเทคโนโลยีงานเชือมโครงสร้างโลหะ 

. มีกิจนิสัยในการปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อยถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการจดัระบบงานบริการวชิาชีพเทคโนโลยีงานเชือมโครงสร้างโลหะ 

. บริการงานวชิาชีพเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ 

. ประมาณราคางานบริการวชิาชีพเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั ระบบการจดัการ  การอ่านแบบ ออกแบบ เขียนแบบสั งงาน กาํหนดรายการวสัดุ   

ประกอบ เชือม  ตรวจสอบ  ประมาณราคา รายงานผลหลงัการให้บริการ   ปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง        

ตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั  
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รายวชิาทวภิาค ี
 

30103-53xx         งานเทคโนโลยงีานเชือมโครงสร้างโลหะ ...                                           *-*-* 

 (Metal Structures Welding Technology work ...) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นออกแบบงานเชือมโครงสร้างโลหะ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นออกแบบงานเชือมโครงสร้างโลหะ 

     ในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นออกแบบงานเชือมโครงสร้าง

โลหะ เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

2. วางแผนเตรียมการดําเนินงานทางด้านออกแบบงานเชือมโครงสร้างโลหะตามหลักการและ

กระบวนการ 

3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นออกแบบงานเชือมโครงสร้างโลหะ ตามหลกัการ กระบวนการ และ

ภาระงานทีรับผิดชอบ 

4.  บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคการทางดา้นออกแบบงานเชือมโครงสร้างโลหะในสถาน-

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและ

แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานเทคโนโลยีงานเชือมท่อ และถังความดนั 
 

30103-2401    เขียนแบบงานท่อและถงัความดนั 2-3-3 

 (Piping and Pressure Vessel Drawing) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและวธีิการเขียนแบบงานท่อและถงัความดนั 

2. อ่านแบบและเขียนแบบงานท่อและถงัความดนั 

3. มีกิจนิสัยการปฏิบติังานดว้ยความละเอยีด รอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและวธีิการอา่น เขียนแบบงานท่อและถงัความดนัตามมาตรฐาน 

2. อ่านแบบเขียนแบบงานท่อและถงัความดนัตามมาตรฐาน 

3. กาํหนดสัญลกัษณ์งานท่อและถงัความดนัในแบบตามมาตรฐาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการและวธีิการ อ่านแบบ เขียนแบบงานท่อและถงัความดนั สัญลกัษณ์งาน

ท่อแ ละ ถังความดัน ตามมาตร ฐานส ากล เ ช่ น  General Arrangement Drawing, Isometric Drawing, Piping 

&Instrument  Diagram เป็นตน้ 

 

30103 -2402   งานประกอบท่อและถังความดัน                1-6-3 

 (Piping and Pressure Vessel Fitting) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการประกอบท่อและถงัความดนั 

2. วางแผนติดตงัและประกอบท่อและถงัความดนั 

3. ออกแบบการประกอบท่อและถงัความดนั 

4. เลือกวสัดุและอุปกรณ์งานประกอบท่อและถงัความดนั 

5. มีกิจนิสัยการปฏิบติังานประกอบท่อและถงัความดนัดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการประกอบท่อและถงัความดนั ตามมาตรฐาน 

2.วางแผนติดตงัและประกอบท่อและถงัความดนั ตามมาตรฐาน 

3. ออกแบบการประกอบท่อและถงัความดนั ตามมาตรฐาน 

4. เลือกวสัดุและอุปกรณ์ประกอบท่อและถงัความดนั ตามลกัษณะงาน 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการประกอบ (Fitting) ท่อและถงัความดนัตามมาตรฐานสากล เช่น ASME 

B31.3, ASME Section VIII Div.1 เป็นตน้ 

 

30103-2403    การตรวจสอบงานเชือมท่อและถงัความดนั 1-6-3 

 (Piping and Pressure Vessel Inspection) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและวธีิการตรวจสอบงานเชือมท่อและถงัความดนั 

2. ตรวจสอบงานเชือมท่อและถงัความดนัแบบทาํลายและไม่ทาํลาย 

3. วเิคราะห์หาสาเหตุขอ้บกพร่องงานเชือมท่อและถงัความดนั 

4. มีกิจนิสัยในการปฏิบติัการตรวจสอบงานเชือมท่อและถงัความดนัดว้ยความรอบคอบ และ 

    ปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและวธีิการตรวจสอบงานเชือมท่อและถงัความดนัตามมาตรฐาน 

2. ตรวจสอบงานเชือมท่อและถงัความดนัแบบไม่ทาํลายและรายงานผลตามมาตรฐาน 

3. ตรวจสอบงานเชือมท่อและถงัความดนัแบบทาํลายและรายงานผลตามมาตรฐาน 

4. รายงานผลการวเิคราะห์หาสาเหตุขอ้บกพร่องงานเชือมท่อและถงัความดนั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการตรวจสอบงานเชือม (Inspection) ท่อและถงัความดนัตามมาตรฐานสากล 

เช่น ASME B31.3, ASME Section VIII Div.1 เป็นตน้ 
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30103-2404    การเชือมท่อและถังความดัน  1-6-3 

 (Piping and Pressure Vessel Welding) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการเชือมท่อและถงัความดนัดว้ยกระบวนการเชือมอาร์กลวดหุม้ฟลกัซ์ (SMAW) ,  

     เชือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม(GTAW),เชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW), เชือมฟลกัซ์คอร์ 

      (FCAW) 

2. ปฏิบติังานเชือมท่อและถงัความดนัดว้ยกระบวนการเชือมอาร์กลวดหุม้ฟลกัซ์ (SMAW)  

    เชือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม(GTAW),เชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม(GMAW), เชือมฟลกัซ์คอร์ 

     (FCAW) 

3.  ตรวจสอบวเิคราะห์ผลงานเชือมท่อและถงัความดนัตามกระบวนการดว้ยการพินิจ 

4.  มีกิจนิสัยการทาํงานดว้ยความรอบคอบปลอดภยัและคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการเชือมและตรวจสอบงานเชือมท่อและถงัความดนัดว้ยกระบวนการ 

    เชือมอาร์กลวดหุม้ฟลกัซ์ (SMAW) ,เชือมอาร์กทงัสเตนแกส๊คลุม(GTAW),เชือมอาร์กโลหะ 

    แก๊สคลุม (GMAW), เชือมฟลกัซ์คอร์(FCAW) 

2. ปฏิบติังานเชือมท่อและถงัความดนัดว้ยกระบวนการเชือมอาร์กลวดหุม้ฟลกัซ์ (SMAW),      

     เชือมอาร์กทงัสเตนแกส๊คลุม(GTAW),เชือมอาร์กโลหะแกส๊คลุม(GMAW), เชือมฟลกัซ์คอร์ 

      (FCAW) 

3. ตรวจสอบ วเิคราะห์ผลงานเชือมท่อและถงัความดนัตามกระบวนการดว้ยการพินิจ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการเชือม (Welding) ท่อและถงัความดนัตามมาตรฐานสากล เช่น ASME 

B31.3, ASME Section VIII Div.1 เป็นตน้ 
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30103-2405    งานประกอบ ตดิตงัท่อและถังความดัน 1-6-3 

 (Piping and Pressure Vessel Installation) 
 

จุดประสงค์รายวชิาเพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการประกอบติดตงัท่อและถงัความดนั 

2. ปฏิบติัการประกอบติดตงัท่อและถงัความดนัตามมาตรฐาน 

3. ตรวจสอบและทดสอบงานประกอบติดตงัท่อและถงัความดนั 

4. มีกิจนิสัยการทาํงานประกอบติดตงัท่อและถงัความดนัดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการประกอบติดตงัท่อและถงัความดนั 

2. ปฏิบติัการประกอบติดตงัท่อและถงัความดนัตามมาตรฐาน 

3. ตรวจสอบและทดสอบงานประกอบติดตงัท่อและถงัความดนัดว้ยสายตา (VT) ตามมาตรฐาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบ ัติ เ กียวกับงานประกอบติดตังท่อและถงัความด ัน (Piping and Pressure Vessel 

Installation) ตามมาตรฐานสากล เช่น ASME B31.3, ASME Section VIII Div.1 เป็นตน้ 

 

30103-2406 การบริการวชิาชีพเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถังความดัน 1-6-3 

 (Pipe  and  Pressure  Vessel  Welding  Technology  Servicer) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัระบบการจดัการงานบริการวชิาชีพเทคโนโลยีงานเชือมท่อและถงัความดนั 

. มีทกัษะในการบริการวชิาชีพเทคโนโลยีงานเชือมท่อและถงัความดนั 

. มีกิจนิสัยในการปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้งตามหลกัความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. จดัระบบงานบริการวชิาชีพเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถงัความดนั 

. บริการงานวชิาชีพเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถงัความดนั 

. ประเมินราคางานบริการวชิาชีพเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถงัความดนั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับ ระบบการจัดการ  การอ่านแบบสั งงาน กําหนดรายการวสัดุ  ประกอบ   

เชือม  ตรวจสอบ  ประมาณราคา รายงานผลหลงัการให้บริการ  ปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อยถูกตอ้ง ตามหลกัความ

ปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
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รายวชิาทวภิาค ี
 

30103-54xx       งานเทคโนโลยงีานเชือมท่อและถังความดนั ...                                                    *-*-* 

                                (Piping and Pressure Vessel Welding Technology work  ...) 

  

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นออกแบบ เขียนแบบ ท่อ และถงัความดนั 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นออกแบบ เขียนแบบ ท่อ และถงัความดนัในสถานประกอบการ 

ตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวนิยั ตรงต่อ

เวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นออกแบบ เขียนแบบ ท่อ และถงั

ความดนั เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

   2.  วางแผนเตรียมการดาํเนินงานทางดา้นออกแบบ เขียนแบบ ท่อ และถงัความดนั ตามหลกัการและ   

       กระบวนการ 

3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นออกแบบ เขียนแบบ ท่อ และถงัความดนัตามหลกัการ กระบวนการ 

และภาระงานทีรับผิดชอบ 

4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคการทางดา้นออกแบบ เขียนแบบ ท่อ และถงัความดนัใน

สถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน การประเมินผลและ

แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานเทคนิคหล่อโลหะ 

30103-2501 การออกแบบและเขียนแบบกระสวน 1-3-2 

 (Drawing and Design Pattern) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการเขียนแบบ อ่านแบบงานหลอ่ 

 2. สามารถเขียนภาพประกอบ ภาพแยกชิ น ภาพตดั ภาพสงังานในงานหล่อ 

 3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความละเอียด รอบครอบ และปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการเขียนแบบ อ่านแบบงานหล่อ 

 2. เขียนภาพประกอบ ภาพแยกชิ น ภาพตดั ภาพสั งงานในงานหล่อ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการเขียนชิ นส่วนมาตรฐาน ภาพประกอบ ภาพแยกชิ น สัญลกัษณ์ในงาน

หล่อ การกาํหนดสัญลกัษณ์ผิว การเผือขนาดส่วนต่างๆของชิ นงานหล่อ เขียนแบบสั งงาน การออกแบบและเขียน

แบบกระสวนทีมีไส้และไม่มีไส้แบบ การวางไส้แบบในลกัษณะต่างๆ แบบกระสวนสําเร็จ กล่องไส้แบบ 

ภาพประกอบหล่อทราย การเขียนแบบกระสวนทีใชใ้นการทาํแบบหล่อดว้ยเครืองจกัร แบบหล่อเชลลโ์มลด ์(Shell 

Mold) แบบหล่อฉีด (Die Casting) แบบหล่อประณีต (Investment Mold) 

 

30103-2502 กระบวนการหล่อ 1 1-6-3 

 (Casting Process 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการของกระบวนการหล่อ 

 2. สามารถวเิคราะห์กระบวนการหล่อโลหะ ทาํแบบหล่อ เตรียมวสัดุและเตา 

 3. สามารถเลอืกกระบวนการหล่อ ตรวจสอบชิ นงานหลอ่ ปรับปรุงชิ นงานหล่อ 

 4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความละเอียด รอบครอบ และปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของกระบวนการหล่อ 

 2. วเิคราะห์กระบวนการหลอ่โลหะ ทาํแบบหลอ่ เตรียมวสัดุและเตา 

 3. เลือกกระบวนการหล่อ ตรวจสอบชิ นงานหล่อ ปรับปรุงชิ นงานหล่อ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการผลิตชิ นงานหล่อโลหะ คุณสมบติัของวสัดุในงานหล่อ งานหล่อชนิดต่างๆ 

ระบบจ่ายนาํโลหะ ทาํแบบหล่อดว้ยมือ ดว้ยเครืองจกัร ตวัประสานพิเศษ เตาทีใช้ในงานหล่อ เตรียมวสัดุในการ
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หลอม หลอมและเทโลหะชนิดต่างๆ หล่อวิธีพิเศษ ตกแต่งและทาํความสะอาดชิ นงาน ตรวจสอบชิ นงานหล่อ 

ปรับปรุงชิ นงานหล่อหลงัตรวจสอบ 
 

30103-2503 การออกแบบงานหล่อโลหะ 1-4-3 

 (Metal Casting Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการออกแบบงานหลอ่โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบต่างๆ 

 2. สามารถวางแผนงานหล่อลกัษณะต่างๆ 

 3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการออกแบบงานหล่อ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัการออกแบบ ออกแบบลกัษณะต่าง ๆ ส่วนประกอบของโมลด ์

2. ออกแบบงานหล่อ 

 3. วางแผนงานหลอ่ลกัษณะต่างๆ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการออกแบบงานหล่อโดยพิจารณาจากขนาด จาํนวนชิ นงานหล่อ รูปร่าง

วสัดุการเตรียมนาํโลหะ ทรายหล่อ ตกแต่งผิวสําเร็จ รือแบบ พิจารณาการไหลและป้อนเติมนําโลหะ ปัจจยัที

เกียวกบัการออกแบบ ออกแบบลกัษณะต่างๆ ส่วนประกอบของโมลด ์ 

 

30103-2504 โลหะวทิยางานหล่อ 1-4-3 

 (Metallurgy Casting) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการในงานโลหะวทิยางานหล่อ 

 2. สามารถวิเคราะห์การเปลียนแปลงสถานะ โครงสร้างจุลภาค สมบัติของโลหะในงานหล่อ 

     เมืออุณหภูมิเปลียนแปลงและอิทธิพลของธาตุผสม 

 3. สามารถวเิคราะห์การเปลียนแปลงสถานะของโลหะตามแผนภูมสมดุลของโลหะ 

 4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความละเอียด รอบครอบ และปลอดภยั 
 

 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการในงานโลหะวทิยางานหล่อ 

 2. วเิคราะห์การเปลียนแปลงสถานะ โครงสร้างจุลภาค สมบติัของโลหะในงานหล่อเมืออุณหภูมิ 

     เปลียนแปลงและอิทธิพลของธาตุผสม 

 3. วเิคราะห์การเปลียนแปลงสถานะของโลหะตามแผนภูมสมดุลของโลหะ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการหลอมเหลวและการแขง็ตวัของโลหะบริสุทธิ และโลหะผสมตามแผนภูมิ

สมดุล สมบติัของโครงสร้างของโลหะในงานหล่อ เหลก็หล่อชนิดต่างๆ อะลูมิเนียมหล่อ ทองแดงหล่อ อิทธิพลของ

ธาตุผสม อุณหภูมิการเยน็ตวัทีมีต่อโครงสร้าง และคุณสมบติัของโลหะ การเปลียนแปลง สมบติัทางกลของโลหะ

ดว้ยความร้อน แผนภูมิความสัมพนัธ์ระหวา่งเวลา อุณหภูมิ และการเปลียนแปลงโครงสร้าง (TTT)  

 

30103-2505 วเิคราะห์ทรายหล่อ 1-2-2 

  (Sand Casting Analysis) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการของงานทดสอบความแขง็แรง ความชืน ขนาดของเมด็ทราย ปริมาณตวัประสาน 

     อตัราลมผ่าน 

 2. สามารถวเิคราะห์คุณสมบติัของทรายหล่อในอตัราลมผ่าน ความแขง็แรง ความชืน ปริมาณตวัประสาน 

     ขนาดของเมด็ทราย 

 3. สามารถปรับปรุงคุณสมบติัต่างๆ ของทรายหล่อ 

 4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความละเอียด รอบครอบ และปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของงานทดสอบความแขง็แรง ความชืน ขนาดของเมด็ทราย ปริมาณตวั 

     ประสาน อตัราลมผ่าน 

 2. วิเคราะห์คุณสมบติัของทรายหล่อในอตัราลมผ่าน ความแข็งแรง ความชืน ปริมาณตวัประสาน ขนาด

     ของเมด็ทราย 

 3. ปรับปรุงคุณสมบติัของทรายหล่อ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการทดสอบ วิเคราะห์ และปรับปรุงคุณสมบติัส่วนผสมของทรายหล่อ ในดา้น

การหาอตัราลมผ่าน หาความชืนในทราย หาปริมาณดินเหนียว ขนาดของเมด็ทราย และความแขง็แรงของทรายหล่อ 
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30103-2506 การทดสอบและตรวจสอบงานหล่อ 1-4-3 

 (Testing and checking of castings) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการตรวจสอบและทดสอบหาขอ้บกพร่อง ส่วนผสมทางเคมีและโครงสร้างความแขง็แรง

     ของชิ นงานหลอ่ 

 2. สามารถตรวจสอบและทดสอบขอ้บกพร่องของงานหลอ่ แบบทาํลายและไม่ทาํลายสภาพ 

 3. สามารถหาคุณสมบติัของชิ นงานหล่อในดา้นส่วนผสมทางเคมี ความแขง็แรงและโครงสร้างจุลภาคและ

     มหพัภาค 

 4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความละเอียด รอบครอบ และปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกับการตรวจสอบและทดสอบหาข้อบกพร่อง ส่วนผสมทางเคมีและโครงสร้าง 

     ความแขง็แรงของชิ นงานหล่อ 

 2. ตรวจสอบและทดสอบขอ้บกพร่องของงานหล่อ แบบทาํลายและไม่ทาํลายสภาพ 

 3. หาคุณสมบติัของชิ นงานหล่อในดา้นส่วนผสมทางเคมี ความแขง็แรงและโครงสร้างจุลภาค 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการตรวจสอบและทดสอบหาขอ้บกพร่องของชิ นงานหล่อโดยวธีิทาํลายและ 

ไม่ทาํลายสภาพ การใช้นาํยาแทรกซึม อนุภาคแม่เหล็ก คลืนเสียงอุลทราโซนิก ถ่ายภาพรังสี แรงดนันาํ แรงดนั

อากาศ หาส่วนผสมทางเคมีของชิ นงานหล่อ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การทดสอบ วดัค่าความแข็งและความ

แขง็แรงของงานหล่อ ตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและมหพัภาค 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูงพทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

รายวชิาทวภิาค ี
 

30103-55xx       งานเทคนิคหล่อโลหะ ...                                                  *-*-* 

                                (Metal Casting Work ....) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานหล่อโลหะ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานหล่อโลหะในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวนิยั ตรงต่อ

เวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานหล่อโลหะ เตรียมความพร้อม 

ส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

2. วางแผนเตรียมการดาํเนินงานทางดา้นงานหล่อโลหะตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานหล่อโลหะตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงานทีรับผิดชอบ 

4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคการทางดา้นงานหล่อโลหะในสถานประกอบการ การเตรียม

ความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  

การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูงพทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

(หน้าว่าง) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

30103-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

30103-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30103-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

30103-8001 ฝึกงาน *-*-4 

 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขนัตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหล่งวิทยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวิทยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวทิยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ยกวา่ 320 ชวัโมง ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพ

ในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ  บนัทึกและรายงาน

ผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 

  



129 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

30103-8002 ฝึกงาน  1 *-*-2 

 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขนัตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหล่งวิทยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวิทยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวทิยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ยกวา่ 160 ชวัโมง ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพ

ในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ  บนัทึกและรายงาน

ผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 

  



130 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

30103-8003 ฝึกงาน  2 *-*-2 

 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขนัตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหล่งวิทยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวิทยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวทิยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ยกวา่ 160 ชวัโมง ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพ

ในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ  บนัทึกและรายงาน

ผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานทีต่อเนืองจากรายวชิา 30103-8002 ในสถานประกอบการ สถาน-

ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

คาํอธิบายรายวชิา 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

30103-8501 โครงงาน *-*-4 

30103-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30103-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

30103-8501 โครงงาน *-*-4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขนัตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ

ทีศึกษาเพือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  

การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การดาํเนินงานโครงงาน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

30103-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขนัตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ

ทีศึกษาเพือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  

การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การดาํเนินงานโครงงาน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

30103-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขนัตอนกระบวนการจดัทาํโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ

ทีศึกษาเพือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  

การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การดาํเนินงานโครงงาน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 

 (ผู ้เ รียนสามารถจัดทาํโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานทีต่อเนืองจากรายวิชา 30103-8502  หรือ 

เป็นโครงงานใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 

 
30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพืองานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพืองานบริการ 1-2-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือการทํางาน 1-2-2 

(English for Career Preparation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษเพือการสมคัรงานและ 

การปฏิบติังานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

2. อ่านประกาศรับสมคัรงาน  

3. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ  

4. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  

5. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษทีเกียวข้องกับการสมัครงาน และ 

การปฏิบัติงานอาชีพ การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ การกรอก

แบบฟอร์มใบสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คาํศพัท ์สํานวนประโยค ทีใชใ้นการปฏิบติังาน 

การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ

เพือการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอ 1-2-2 

 (English for Presentation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอโดยใชสื้อประกอบ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอ 

2. เขียนโครงร่างเรืองทีนาํเสนอ 

3. ผลิตสือเพือใชป้ระกอบการนาํเสนอ 

4. พูดนาํเสนอขอ้มูลโดยใชสื้อประกอบ 

5. ตอบขอ้ซกัถามเกียวกบัสิงทีนาํเสนอ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการนาํเสนอ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ คําศัพท์ สํานวนทีใช้ การเขียนโครงร่าง 

(Outline) เรืองทีนาํเสนอ การผลิตสือรูปแบบต่าง ๆ เพือใช้ประกอบการนาํเสนอ การพูดนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบั

หน่วยงาน การปฏิบติังาน ผลงาน สินคา้หรือบริการโดยใชสื้อประกอบ การตอบขอ้ซกัถามเกียวกบัเรืองทีนาํเสนอ 

การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษในการนาํเสนอ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

30000-9203  การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ     1-2-2 

   (English Reading for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอ่านภาษาองักฤษทีใชใ้นงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการอ่านภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ 

2. ใชก้ลยุทธ์การอ่านเพือหาขอ้มูลเฉพาะทีตอ้งการหรือจบัประเดน็สําคญั 

3.  เดาความหมายของคาํหรือขอ้ความจากบริบททีกาํหนด 

4. สรุปใจความสําคญัของเรืองทีอ่านเกียวกบังานอาชีพจากสือสิงพิมพแ์ละสือออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการอ่านภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ การอ่านขอ้ความ ขนัตอน         

การปฏิบติังาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากสือสิงพิมพ ์และสือออนไลน ์การใชก้ลยทุธ์

การอ่านอย่างเร็วเพือหาข้อมูลเฉพาะทีต้องการ (Scanning) การอ่านอย่างเร็วเพือจับประเด็นสําคัญ 

(Skimming) การเดาความหมายจากบริบท (Context Clues) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลกั 

(Main Idea) การสรุปใจความสาํคญัของเรืองเกียวกบังานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือพฒันา

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

30000-9204  การเขียนภาษาองักฤษเพืองานอาชีพ    1-2-2 

   (English Writing for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการเขียนภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ 

2. เขียนขอ้มูลส่วนตวั 

3. เขียนขอ้ความในงานอาชีพตามรูปแบบทีกาํหนด 

4. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการเขียนภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ การเขียนขอ้มูลส่วนตวั บนัทึก

ขอ้ความ ป้ายประกาศ ใบสั งงาน (Job Sheet) รายงานการปฏิบติังาน (Job Report) จดหมายสอบถาม (Inquiry 

Letter) จดหมายสั งซือ (Order Letter) ขอ้ความบนสือสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม

ในงานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพืองานบริการ      1-2-2 

 (English for Service Sectors) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

2.  สามารถใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเกียวกบัการใหบ้ริการ  

3.  ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

2.  ฟังและสรุปเรืองทีเกียวขอ้งกบังานบริการ  

3.  สนทนาในสถานการณ์การปฏิบติังานบริการ  

4.  อ่านขอ้มูล คู่มือ เอกสารทีใชใ้นงานบริการ 

5.  เขียนขอ้ความทีเกียวขอ้งกบังานบริการ 

6.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานบริการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ การฟังและสรุปเรืองทีเกียวขอ้งกบังานบริการ 

การสนทนาในสถานการณ์การตอ้นรับ การให้ขอ้มูลเกียวกบัหน่วยงาน สินคา้หรือบริการ การให้ความช่วยเหลือ 

การใหค้าํแนะนาํ การประชาสัมพนัธ์ การตอบคาํถามลูกคา้หรือผูม้าติดต่อ การอ่านขอ้มูล คู่มือ เอกสารทีใช้ในงาน

บริการ การเขียนขอ้ความทีเกียวขอ้ง การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานบริการ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ 

30000-20… กจิกรรมองค์การวชิาชีพ …           0-2-0 

 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ เพือพฒันาตน  

องคก์ร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 

2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง

กิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวชิาชีพเพือ

พฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพฒันา

กิจกรรมองค์การวชิาชีพ  การใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ

ร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
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30000-2005 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม           0-2-0 

 (Moral and Ethics Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจความสําคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลตาม

ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม อนัดีงามของ

สังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และทอ้งถิน 

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวนิยั ซือสัตยสุ์จริต และ

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในสิงทีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในสิงทีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม   

3. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมเพือปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพือประโยชน์ ต่อตนเอง ชุมชน ทอ้งถิน

และประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 

ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

ชุมชน ทอ้งถินและประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั บนัทึก ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 
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