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สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

  





เอกสารประกอบ 

การขออนุญาตใช้หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 



เอกสารประกอบ 

การขออนุญาตใช้หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 63 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
 

1. ชือหลักสูตรทีขออนุญาตใช้ 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ปวส.) พุทธศกัราช  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม

สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม  
 

2. หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก 
 

3. ความสําคัญของปัญหา/หลกัการและเหตผุล 
 

 เพือใช ้ในการจดัการศึกษาดา้นวชิาชีพระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชนัสูง และเพือยกระดบั

การศึกษาวิชาชีพของ บุคคลใหสูงขึน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ

ศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตาม กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนยึดโยงกบัมาตรฐานอาชีพ โดยเนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติั เพือพฒันา

สมรรถนะกําลังคนระดับเทคนิค รวมทังคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสัยที

เหมาะสมในการทาํงาน  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการกาํลงัคน ของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และ

สามารถประกอบอาชีพอิสระไดโ้ดยเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเลือกระบบ และวิธีการเรียนไดอ้ย่างเหมาะสม

ตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน  ส่งเสริมให้มีการประสาน ความร่วมมือเพือจัด

การศึกษาและพฒันาหลกัสูตรร่วมกนัระหว่างสถาบนั สถานศึกษา หน่วยงาน สถานประกอบการและ

องคก์รต่าง ๆ ทงัในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถินและระดบัชาติ 

4. วัตถุประสงค์ 
 

 4.1เพือใหมี้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตขอ้บเขตของงานอาชีพมีทกัษะดา้นเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสือสารเพือใชใ้นการดาํรงชีวติและงานอาชีพ สามารถศึกษาคน้ควา้เพิมเติมหรือ ศึกษาต่อ

ในระดบัทีสูงขึน 

 . เพือใหมี้ทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ ทกัษะ

จาก ศาสตร์ต่าง ๆ ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี 

 . เพือใหมี้ปัญญา มีความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน บริหารจดัการ 

ตดัสินใจ แกปั้ญหา ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพ มีทกัษะการเรียนรู้ แสวงหา ความรู้และ
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แนวทางใหม่ ๆ มาพฒันาตนเองและประยกุตใ์ชใ้นการสร้างงานใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพและ การพฒันางาน

อาชีพอยา่งต่อเนือง  

 4.4เพือใหมี้เจตคติทีดีต่ออาชีพ มีความมนใัจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักหน่วยงาน 

สามารถทาํงาน เป็นหมู่คณะไดดี้ มีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวชิาชีพ 

 4.5เพือใหมี้บุคลิกภาพทีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซือสตัย ์มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทงัร่างกาย

และจิตใจ เหมาะสมกบกัารปฏิบติังานในอาชีพนนั ๆ 

 4.6เพือใหเ้ป็นผูมี้พฤติกรรมทางสงัคมทีดีงาม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ทงัในการทาํงาน 

การอยูร่่วมกนั มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องคก์ร ทอ้งถินและประเทศชาติ อุทิศตนเพือสงัคม เขา้ใจและ

เห็นคุณค่า ของศิลปะวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิน ตระหนกใันปัญหาและความสาํคญัของสิงแวดลอม้ 

 4.7เพือใหต้ระหนกัและมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็น

กาํลงัสาํคญั ในดา้นการผลิตและใหบ้ริการ 

 4.8เพือใหเ้ห็นคุณค่าและดาํรงไวซึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ ปฏิบติัตนในฐานะ

พลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตย อนมีัพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 
 

 1.นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจและตระหนักถึงความสาํคัญในการเรียนมากขึนเนืองจากเป็นการ

เรียนการสอนทีบูรณาการร่วมกับการทํางานของตัวนักศึกษาเอง ทําให้สามารถนําความรู้ทีเรียนไป

ประยกุตใ์ชก้บัการทาํงานจริงไดก้บัวชิาชีพเศรษฐกิจของประเทศ   

 2.นกัศึกษามีประสบการณ์ในการทาํงานจริง การทาํงานร่วมกนัเป็นทีม การปรับตวัใหเ้ขา้กบัองค์กร 

มีความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและเป็นบุคคลทีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอื้นมากขึน   

6. กาํหนดการเปิดสอน 

จะเริมเปิดดาํเนินการสอนตงัแต่ภาคการศึกษา   1/64 ปีการศึกษา 2564    
 

7. อาจารย์ผู้สอน  (เฉพาะในส่วนของสถานศึกษา) 
 

7.1 อาจารยผ์ูส้อนประจาํหลกัสูตร 

ลําดบัที ชือ – ชือสกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวชิาเอก 

ใบประกอบ

วชิาชีพครู 

มี ไม่มี 

1 นายธราพงษ ์ กาญจนปาริชาติ อาจารย ์ ปริญญาเอก     เครืองกล   

2 นายศกัดิสิทธิ  ชืนชมนาคจาด อาจารย ์ ปริญญาโท เครืองกล   

3 นายแมน  ฟักทอง อาจารย ์ ปริญญาโท     เครืองกล   

4 นายทรงกลด  ศรีวฒันวรัญ ู อาจารย ์ ปริญญาโท โยธา   

5 นายพินิจ  บุญเอียม อาจารย ์ ปริญญาโท อุตสาหการ   
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7.2 อาจารยพ์ิเศษ/ ผูท้รงคุณวฒิุ (สถานประกอบการ) 
 

ลาํดบัที ชือ – ชือสกุล 
วุฒิ 

การศึกษา 
ตําแหน่งงาน 

1 นายภานุพงศ ์กาญจนอุดมชยั ปริญญาโท ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 

2 นายขุนแกว้ สมานทอง ปริญญาโท                        ผูจ้ดัการส่วนงานฝีกอบรม 

3 นายณัฐพล  ขุนทอง ปริญญาตรี ครูพเีลียง 

4 นายสมศกัดิ ขจิตเพชรจรัส ปริญญาตรี ครูพเีลียง 

5 นายจิรกิตต ์ศรีใหม่พทัลุง ปริญญาตรี ครูพเีลียง 

7.3 อาจารยผ์ูส้อนสาขาวชิาอืนทีเกียวขอ้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดบัที ชือ – ชือสกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวชิาเอก 

ใบประกอบ

วชิาชีพครู 

มี ไม่มี 

6 นายนิติกร  หลีชยั อาจารย ์ ปริญญาโท อุตสาหการ   

7 นายสมชาย  โพธิพยอม อาจารย ์ ปริญญาโท อุตสาหการ   

8 นายวรกฤช  ดอนคาํเพ็ง อาจารย ์ ปริญญาโท อุตสาหการ   

ลําดบัที ชือ – ชือสกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวชิาเอก 

ใบประกอบ

วชิาชีพครู 

มี ไม่มี 

1 นางสาวอุ่นอารี  ตลาดเงิน อาจารย ์ ปริญญาโท ภาษาองักฤษ   

2 นางสาวธีร์วรา  แสงอินทร์ อาจารย ์ ปริญญาโท ภาษาไทย   

3 นางรัชดาภรณ์  แสนประสิทธิ อาจารย ์ ปริญญาโท สังคมและ

มนุษยศาสตร์ 

  

4 นางสาวนภาพร  สนองบุญ อาจารย ์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์   
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. จํานวนนกัศึกษา 

 จาํนวนนกัศึกษา ทีจะเขา้ศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (แผนการรับนกัศึกษา) 
 

นกัศึกษา 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) 

ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 

ชนัปีที  20 20 20 20 

ชนัปีที  - 20 20 20 

รวมทังหมด 20 40 40 40 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา - 20 20 20 

 

9. สถานทีและอุปกรณ์การสอน 

9.1 อาคารสถานท ี(หอ้งเรียนทฤษฎี/ปฏิบติั หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ฯลฯ) ทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

ที รายการ จํานวน หมายเหตุ 

1 หอ้งประชุมของโรงแรมโกลเดน้ซิตีระยอง 2 หอ้ง  

2 บริเวณอาคารทีพกั สาํหรับปฏิบติังานบางวิชา เช่น วชิา งานไม ้ 1 อาคาร  

3 พืนทีทาํงานของนกัศึกษาในโรงงานมิชลินระยอง 2 อาคาร  

4 Training school ของโรงงานมิชลินระยอง 1 อาคาร  

    
 

9.2 ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์การสอน 

ท ี รายการ จํานวน หมายเหตุ 

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบการสอนทีมอียู่แล้ว 

1 กระดาษ A4, A3,  2,1 ลิม  

2 แมก็เยบ็กระดาษ 2 อนั  

3 เทปกาวสองหนา้แบบบาง, กาวลาเทก็ซ์ 8,2 อนั  

4 กระดานเขียนแบบ 17 แผ่น  

5 เวอเนียร์คาลิปเปอร์,ไมโครมิเตอร์ 5,5 อนั  

6 แฟ้ม, ซองเอกสาร, ชนัวางเอกสาร,  1 อนั  

7 เครืองเจาะกระดาษ 1 อนั  

8 กรรไกร 3 อนั  

9 ปากกาไวทบ์อร์ด (แดง ดาํ นาํเงิน เขียว) อยา่งละกล่อง  
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รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบการสอนทีจะจัดหาเพมิเตมิในอนาคต 

1 PLC Mitsubishi FX3S-20MR/ES   2 ขดุ  

2 สามเหลียมฉาก 30ox60o และ 45o 20 ชุด  

3 ไมแ้บดมินตนั, ลูกแบดมินตนั 2,12 อนั  

4 หมึกสาํหรับเครืองปริน hp 7740  1 ชุด  
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10. แผนการเรียน ระบุตวัอยา่งแผนการจดัการศึกษา ตามจาํนวนระยะเวลาของการศึกษาในหลกัสูตรทีขอเปิดสอน 

แผนการเรียน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  พทุธศักราช 4 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรม 

ภาคเรียนที    ปีการศึกษา  2564   

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ชัวโมง/สัปดาห์ 

 . หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง     

     .  กลุม่วชิาภาษาไทย     

     .  กลุม่วชิาภาษาต่างประเทศ     

     .  กลุม่วชิาวิทยาศาสตร์     

     .  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์     

     .  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์     

01-120-001 การพฒันาคุณภาพชีวิตและสงัคม .....3.... .....0.... .....3.... .....6..... 

     .  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์     

 . หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ     

     .  กลุม่สมรรถนะวิชาชีพปรับพืนฐาน     

04-400-101 

04-400-102 

04-400-103 

04-400-104 

04-400-105 

ฝึกฝีมือเบืองตน้ 

เขียนแบบเทคนิค 

วสัดุช่าง 

คณิตศาสตร์ช่าง 

ปฏิบตัิงานเครืองมือกลเบืองตน้ 

.....0.... 

.....0.... 

.....0.... 

.....0.... 

.....0.... 

.....6.... 

.....6.... 

.....6.... 

.....6.... 

.....6.... 

.....1.... 

.....1.... 

.....1.... 

.....1.... 

.....1.... 

.....7.... 

.....7.... 

.....7.... 

.....7.... 

.....7.... 

04-400-106 ปฏิบตัิงานไฟฟ้าพืนฐาน .....0.... .....6.... .....1.... .....7..... 

     04-400-107 

  

ปฏิบตัิงานเชือมโลหะเบืองตน้ 

  .  กลุม่สมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

.....0.... .....6.... .....1....      .....7.... 

04-472-103 งานโลหะ  .....1.... .....6.... .....1.... .....8..... 

04-472-107 พลาสติก  .....1.... .....3.... .....1.... .....5..... 

     .  กลุม่สมรรถนะวิชาชีพเลือก     

04-473-215 

04-403-101 

ความปลอดภยัในโรงงาน 

โลหะวิทยางานอุตสาหกรรม 

.....2.... 

.....2.... 

.....0.... 

.....3.... 

.....2.... 

.....2.... 

.....4..... 

.....7..... 

     .  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ     

     .  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ     

 . หมวดวชิาเลือกเสรี     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

 . กจิกรรมเสริมหลกัสูตร(พลศึกษาและนันทนาการ)     

01-620-001 นนัทนาการ .....0.... .....2.... .....1.... ......3.... 

รวมทังสิน .....9.... .....56.... .....17..... .....82..... 
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แผนการเรียน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง  พุทธศักราช 4 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรม 

ภาคเรียนที    ปีการศึกษา  2564   

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น 
ชัวโมง/

สัปดาห์ 

 . หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง     

     .  กลุม่วชิาภาษาไทย     

     .  กลุม่วชิาภาษาต่างประเทศ     

     .  กลุม่วชิาวิทยาศาสตร์     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  กลุม่วชิาคณิตศาสตร์     

13-011-132 แคลคูลสัและคณิตวิเคราะห์ ....3..... ....0..... .....3.... .....6..... 

     .  กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  กลุม่วชิามนุษยศาสตร์     

01-210-001 การเขียนรายงานและการใชห้้องสมุด ....3..... .....0.... .....3.... ......6.... 

 . หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ     

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพพนืฐาน     

04-201-102 เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ .....1.... .....4.... .....2.... .....7..... 

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ     

04-472-101 

04-432-104 

04-472-105 

04-472-111 

งานไม ้  

กระบวนการผลิต 

เขียนแบบวศิวกรรม   

การจดัและบริหารโรงงาน 

.....1.... 

.....1.... 

.....1.... 

.....2.... 

.....3.... 

.....6.... 

.....3.... 

.....0.... 

.....1.... 

.....1.... 

.....1.... 

.....2.... 

.....5.... 

.....8.... 

.....5.... 

.....4..... 

04-402-203 การควบคุมคุณภาพ .....2.... .....0.... .....2.... .....4..... 

   .  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก     

04-473-211 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม .....2.... .....0.... .....2.... .....4..... 

     .  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

 . หมวดวชิาเลือกเสรี     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

 . กิจกรรมเสริมหลกัสูตร     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

รวมทังสิน .....16.... .....16.... .....17.... .....49..... 
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แผนการเรียน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง  พุทธศักราช 4 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรม 

ภาคเรียนที  3  ปีการศึกษา  2564   

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ชัวโมง/สัปดาห์ 

 . หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง     

     .  กลุ่มวิชาภาษาไทย     

01-310-101 ภาษาไทย 1 .....3.... .....0.... .....3.... .....6..... 

     .  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์     

13-081-141 กลศาสตร์ประยกุต ์ ....2..... .....3.... ....3..... .....7..... 

     .  กลุม่วิชาคณิตศาสตร์     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  กลุม่วิชามนุษยศาสตร์     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

 . หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ     

     .  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพนืฐาน     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  ฝึกประสบการณส์มรรถนะวชิาชีพ     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

 . หมวดวชิาเลือกเสรี     

04-212-211 เครืองกลไฟฟ้า  .....3.... .....0.... .....6.... ......9.... 

 . กจิกรรมเสริมหลกัสูตร     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

รวมทังสิน ......8... .....3.... .....11.... ......22.... 
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แผนการเรียน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง  พุทธศักราช 4 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรม 

ภาคเรียนที    ปีการศึกษา  2565   

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น 
ชัวโมง/

สัปดาห์ 

 . หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง     

     .  กลุม่วชิาภาษาไทย     

     .  กลุม่วชิาภาษาต่างประเทศ     

01-320-101 ภาษาองักฤษ 1 .....3.... .....0.... .....3.... .....6.... 

     .  กลุม่วชิาวิทยาศาสตร์     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  กลุม่วชิาคณิตศาสตร์     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  กลุม่วชิามนุษยศาสตร์     

 . หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ     

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพพนืฐาน     

04-000-101 กลศาสตร์ของแขง็ .....3.... ....0..... .....3.... .....6..... 

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ     

04-402-104 

04-472-104 

04-472-106 

04-472-208 

04-472-209 

การศึกษางาน 

งานโลหะ  

เขียนแบบวศิวกรรม  

เขียนแบบดว้ยคอมพิวเตอร์ 

การวางแผนและการควบคุมการผลิต 

......2... 

......1... 

......1... 

......1... 

......2... 

......0... 

......6... 

......3... 

......3... 

.....0.... 

......2... 

......1... 

......1... 

......1... 

.....2.... 

.....4.... 

......8... 

......5... 

......5... 

.....4..... 

04-472-210 เทคโนโลยไีฟฟ้า ......2... .....3.... .....2.... .....7..... 

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพเลือก     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

 . หมวดวชิาเลือกเสรี     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

 . กิจกรรมเสริมหลกัสูตร(พลศึกษาและนนัทนาการ)     

01-610-001 พลศึกษา .....0.... .....2... .....1.... .....3..... 

รวมทังสิน .....15.... .....17.... .....16.... .....48..... 
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   แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  พุทธศักราช 4 

ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขางานอุตสาหกรรม 

ภาคเรียนที    ปีการศึกษา  2565  

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น 
ชัวโมง/

สัปดาห์ 

 . หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง     

     .  กลุม่วชิาภาษาไทย     

     .  กลุม่วชิาภาษาต่างประเทศ     

01-320-102 ภาษาองักฤษ 2 .....3.... .....0.... .....3.... .....6.... 

     .  กลุม่วชิาวิทยาศาสตร์     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  กลุม่วชิาคณิตศาสตร์     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์     

     .  กลุม่วชิามนุษยศาสตร์     

 . หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ     

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพพนืฐาน     

04-401-101 การบริหารงานเพือเพิมผลผลิต .....3.... .....0.... ....3..... .....6..... 

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ     

04-472-102 งานไม ้  .....1.... .....3.... ....1..... .....5..... 

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพเลือก     

04-403-121 

04-473-205 

04-412-106 

กรรมวธีิการผลติ 

เขียนแบบวศิวกรรม  

วศิวกรรมเครืองจกัรกลอตัโนมติั  

.....3.... 

.....1.... 

.....1.... 

.....0.... 

.....3.... 

.....6.... 

.....3.... 

.....1.... 

.....1.... 

.....6.... 

.....5.... 

......8.... 

04-473-213 การซ่อมบาํรุงรักษาเครืองจกัร .....1.... .....3.... .....1.... ......5.... 

     .  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

     .  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ     

......................... .................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

 . หมวดวชิาเลือกเสรี     

04-214-202 

04-212-208 

เครืองมือวดัอตุสาหกรรม 

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 

.....2.... 

.....2.... 

.....3.... 

.....3.... 

.....2.... 

.....2.... 

.....7.... 

.....7..... 

 . กิจกรรมเสริมหลกัสูตร     

......................... ................................................................................. ......... ......... ......... .......... 

รวมทังสิน .....17.... .....21.... .....17.... .....55..... 

 



 

 

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

อย่างดียิงจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูผูส้อน ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิทงัภาครัฐ

และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามทีปรากฏ ซึงไดอุ้ทิศสติปัญญา ความรู้และประสบการณ์ 

เพือการพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสําคญั ในการนี สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการทุกท่านไว ้ณ ทีนี 

 

 

 

 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2563 

  



 

 

สารบัญ 
 หน้า 

ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เรือง ให้ใช้หลกัสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 
 

คาํสังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เรือง อนุมตัหิลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช  

o หลกัการของหลกัสูตร ...................................................................................................................... 1 

o จุดหมายของหลกัสูตร....................................................................................................................... 2 

o หลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร ............................................................................................................... 3 

o การกาํหนดรหสัวิชา........................................................................................................................ 11 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม  สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม 

o จุดประสงคส์าขาวิชา ...................................................................................................................... 13 

o มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ............................................................................................................. 14 

o โครงสร้างหลกัสูตร ........................................................................................................................ 17 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 รายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ ............................................................................................................ 27 

 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ....................................................................................................... 35 

o กลุ่มวิชาภาษาไทย ..................................................................................................................... 38 

o กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ......................................................................................................... 41 

o กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ................................................................................................................. 61 

o กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ................................................................................................................. 64 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

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



8 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

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

ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียนทีแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้น 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 
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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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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพือให้สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นภาษาและการสือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

และทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพือให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลกัการของงานอาชีพทีสมัพนัธเ์กียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

ใหท้นัต่อการเปลียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี

3. เพือใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพืนฐานดา้นเทคนิคอุตสาหกรรม 

4. เพือใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการพฒันาตนเองและ

วิชาชีพ 

5. เพือให้สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ แกปั้ญหา สร้างสรรค์และนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันางาน

เทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม  งานเทคโนโลยวีิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 

6. เพือให้สามารถปฏิบติังานวิชาชีพช่างเทคนิคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ

อิสระ รวมทงัการใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึนได ้

7. เพือให้มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ซือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย เป็นผูมี้

ความรับผดิชอบต่อสงัคม สิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด  
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 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 ด้านทักษะ 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 ด้านทักษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ิธีการ เครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.3 ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผลการ

ปฏิบติังานอาชีพ 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัตามระเบียบขอ้บงัคบัทีเชือมโยงกนัในการปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย

ทีเกียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพช่างเทคนิคอุตสาหกรรมตามหลกัการและแบบแผนทีกาํหนด โดยใช/้

เลือกใช/้ปรับใชก้ระบวนการปฏิบติังานทีเหมาะสม 

3.3.3 เลือกใช้และบํารุงรักษาเครืองมือ ว ัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพือพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 
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             สาขางานเทคโนโลยวีศิวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 

3.3.5 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพช่างเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรมทีไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรือง 

3.3.6 ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานวิชาชีพช่างเทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 

3.3.7 บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพช่างเทคโนโลยี

วิศวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรมดว้ยตนเอง 

3.3.8 เป็นช่างเทคนิคตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ปฏิบัติงานได้ตามสาขาวิชาชีพ

ช่างเทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม ในการติดตงั การบาํรุงรักษา การซ่อมบาํรุงตามมาตรฐาน

และทนัต่อเทคโนโลยสีมยัใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

สาขางานเทคโนโลยวีศิวกรรมอุตสาหกรรมการผลติ 

3.3.9 ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงาน

อาชีพช่างเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิตทีไม่อยู่ภายใต้การควบคุมในบางเรือง 

3.3.10 ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานช่างเทคโนโลยวีิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 

3.3.11 บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพช่างเทคโนโลยี

วิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิตดว้ยตนเอง 

3.3.12 เป็นช่างเทคนิคตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ปฏิบัติงานได้ตามสาขาวิชาชีพ

ช่างเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต ในการควบคุมกระบวนการผลิต ระบบการผลิตด้วย

เทคโนโลยสีมยัใหม่ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม 
 

 ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พุทธศกัราช  2563   ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  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 
 

โครงสร้างนีสําหรับผูส้ําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชือมโลหะ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากาํลงั

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครืองกล สาขาวิชาช่างซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างต่อเรือ หรือเทียบเท่า 
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สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอืน

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ทีไม่มีพืนฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพืนฐาน

วิชาชีพ ต่อไปนี 
 

รหัสวชิา ชือวชิา    ท-ป-น 

30100-0003 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1-3-2 

30100-0005 งานวดัละเอียด 1-2-2 

30100-0009 งานเครืองมือกลเบืองตน้ 1-3-2 

30111-0001 งานเชือมซ่อมบาํรุง 1-3-2 

30111-0002 วสัดุงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 2-0-2 

30111-0003 เขียนแบบงานซ่อมบาํรุง 1-3-2 

30111-0004 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1-3-2 

30111-0005 เทคนิคงานบาํรุงรักษาเบืองตน้  1-3-2 
 

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    หน่วยกิต)  
 

 ใหเ้รียนรายวิชา -  จาํนวน  หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษอืนทีสอดคลอ้ง

กบัประเภทวิชา/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 หรือในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก 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 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน 2-0-2 
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รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

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*1201 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  รายวิชาในกลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  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  3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั  3-0-3 

30000-1407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
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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 

30001-1051 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 

30100-0104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-3 

30111-1001 เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 1-2-2 

30111-1002        เทคโนโลยกีารขนถ่ายวสัดุ            2-2-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 21  หน่วยกิต)   

 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30111-2001 เทคโนโลยวีสัดุอุตสาหกรรม 1-2-2 

30111-2002 การเขียนแบบเพือการสือสารทางเทคนิค 2-2-3 

30111-2003 เทคโนโลยกีารวดัและตรวจสอบ 2-2-3 

30111-2004 งานบาํรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 2-2-3 

30111-2005 งานเทคโนโลยเีครืองมือกล 2-3-3 

30111-2006 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพืองานอุตสาหกรรม 1-2-2 

30111-2007 งานควบคุมระบบอตัโนมติั 2-3-3 

30111-2008 เทคนิคการจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 1-2-2 
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 2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกว่า  12  หน่วยกิต) 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึง ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต เพือให้ไดส้าขางานนนั 

แลว้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานอืนจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 

2.3.1  สาขางานเทคโนโลยวีศิวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30111-2101 งานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 2-2-3 

30111-2102 งานบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุง 2-3-3 

30111-2103 งานวางผงัโรงงานและติดตงั 2-2-3 

30111-2104 ออกแบบเครืองจกัรกล 2-2-3 

30111-2105 เทคโนโลยเีครืองทาํความเยน็และปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 2-2-3 

30111-2106 เทคนิคการศึกษางาน 2-2-3 

30111-2107 เทคโนโลยชิีนส่วนเครืองกล 2-2-3 

30111-2202 การเขียนแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานอุตสาหกรรม  2-2-3 

30111*2101 ถึง 30111 *2199  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30111-5101 งานเทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 1 *-*-* 

30111-5102 งานเทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 2 *-*-* 

30111-5103 งานเทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 3 *-*-* 

30111-5104 งานเทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 4 *-*-* 

30111-51xx งานเทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม ... *-*-* 
 

2.3.2 สาขางานเทคโนโลยวีศิวกรรมอุตสาหกรรมการผลติ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30111-2201 เทคโนโลยกีารผลิตในงานอุตสาหกรรม 2-2-3 

30111-2202 การเขียนแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานอุตสาหกรรม  2-2-3 

30111-2203 งานสร้างอุปกรณ์นาํเจาะและจบัยดึ 2-3-3 

30111-2204 เทคโนโลยซีีเอน็ซี 2-3-3 

30111-2205 งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต 2-2-3 
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รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30111-2206 งานเครืองจกัรกลของไหล 2-2-3 

30111-2207 งานเครืองจกัรกลของแข็ง 2-2-3 

30111-2208 งานเครืองจกัรกลความร้อน 2-2-3 

30111*2210 ถึง 30111*2299  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30111-5201 งานเทคโนโลยวีิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 1 *-*-* 

30111-5202 งานเทคโนโลยวีิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 2 *-*-* 

30111-5203 งานเทคโนโลยวีิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 3 *-*-* 

30111-5204 งานเทคโนโลยวีิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 4 *-*-* 

30111-52xx งานเทคโนโลยวีิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต … *-*-* 
 

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   (   หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30111-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30111-8002 และ 30111-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30111-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30111-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30111-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 

 

 

 
 



25 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

  

 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (   หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 30111-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30111-8502 และ 30111-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30111-8501 โครงงาน *-*-4 

30111-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30111-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง

พุทธศกัราช 2563  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30100-0105 ความแข็งแรงของวสัดุ 3-0-3 

30101-2110        งานซ่อมเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและเครืองยนตดี์เซล                   2-3-3 

30102-9002 เทคนิคการอบชุบโลหะ 2-3-3 

30111-9001 เทคนิคงานเชือมและการตรวจสอบ 2-3-3 
 

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 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพืองานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพืองานบริการ 1-2-2 
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4.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

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 

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

 หรือสถานประกอบการจดั 



27 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาชีพปรับพืนฐานวิชาชีพ 

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
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คาํอธิบายรายวชิา 

รายวชิาปรับพืนฐานวชิาชีพ 

 
 

 30100-0003 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1-3-2 

 30100-0005 งานวดัละเอียด 1-2-2 

 30100-0009 งานเครืองมือกลเบืองตน้ 1-3-2 

 30111-0001 งานเชือมซ่อมบาํรุง 1-3-2 

 30111-0002 วสัดุงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 2-0-2 

 30111-0003 เขียนแบบงานซ่อมบาํรุง 1-3-2 

 30111-0004 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1-3-2 

 30111-0005 เทคนิคงานบาํรุงรักษาเบืองตน้  1-3-2 
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30100-0003 งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์      1-3-2 

  (Electronic  and  Electrical  Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ เครืองมือวดัทางไฟฟ้า วสัดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า วงจร 

    อิเลก็ทรอนิกส์ และวธีิป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 

2. สามารถติดตงั  ตรวจสอบ  ประกอบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวนิยั อดทน ทาํงาน   

      ดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ วธีิป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 

2. ใชเ้ครืองมือวดัทางไฟฟ้า วสัดุ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. ติดตงั  ตรวจสอบ  ประกอบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับหลกัการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบืองต้น ความปลอดภยัเกียวกับไฟฟ้า    

ความตา้นทาน  ตวันาํฉนวน  แหล่งกาํเนิดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  อุปกรณ์ป้องกนัและการต่อสายดิน  การทาํงานของ

เครืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก  โครงสร้างสัญลกัษณ์  คุณสมบติัและวงจรใชง้านทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การใช้

เครืองกาํเนิดสัญญาณและออสซิลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ 

 

30100-0005 งานวดัละเอยีด        1-2-2 

   (Precision  Measurements) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการของงานวดัละเอียด  การใชเ้ครืองมือวดั และเครืองมือสอบขนาดชิ นส่วนเครืองกล 

2. สามารถใช้งาน  บํารุงรักษาเครืองมือวดัและเครืองมือสอบขนาดชิ นงานในงานอุตสาหกรรม 

ตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ  คาํนึงถงึความปลอดภยัและ                    

    สิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการวดัละเอยีด  การใชเ้ครืองมือวดัและเครืองมือสอบงานชิ นส่วนเครืองกล 

2. ใชง้าน  บาํรุงรักษา  เครืองมือวดั  และเครืองมือสอบขนาดชิ นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั หลกัการของงานวดัละเอียด  ชนิด  การใช้งาน และบาํรุงรักษา  เครืองมือวดั

ละเอียด  บรรทดัเหลก็และสายวดั  ฉาก  ระดบันาํ  เวอร์เนียร์  ไมโครมิเตอร์  อินดิเคเตอร์  เครืองมือวดัมุม  เครืองมือ

ถ่ายขนาด  เครืองมือสอบขนาด  

 

30100-0009 งานเครืองมือกลเบืองต้น       1-3-2 

 (Basic  Machine  Tools) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการทาํงาน  การคาํนวณ  ในงานเครืองมือกลเบืองตน้ 

2. สามารถปฏิบตัิงานเกียวกับงานเลือย  งานล ับคมตดั  งานกลึง งานเจาะ  งานกัดและงานไส 

     ดว้ยเครืองมือกลเบืองตน้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบครอบ เป็นระเบียบ  รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา 

     มีความซือสัตย ์โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการความปลอดภยั  การทาํงาน  การคาํนวณ  การปรับตงั  การใชง้านเครืองมือกล   

และการบาํรุงรักษาเครืองมือกลเบืองตน้ 

2. 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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30111-0001 งานเชือมซ่อมบํารุง      1-3-2   

 (Maintenance Welding) 

จุดประสงค์รายวชิา    เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการ วธีิการในงานเชือมซ่อมบาํรุง 

2. สามารถเชือมซ่อมบาํรุงชิ นงานตามขนัตอนการเชือมซ่อมบาํรุงใหเ้หมาะสมกบัวสัดุและลกัษณะงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความมีระเบียบ รอบคอบ ตระหนกัถึงความปลอดภยั

และสิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา     

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการ วธีิการในงานเชือมซ่อมบาํรุง 

2. เชือมซ่อมบาํรุงชิ นงานโลหะกลุ่มเหลก็ ตามขอ้กาํหนด 

3. เชือมซ่อมบาํรุงชิ นงานโลหะนอกกลุ่มเหลก็ ตามขอ้กาํหนด 
 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการเชือมซ่อมบาํรุง  ประเภทของการสึกหรอ  สาเหตุของการชาํรุดเสียหาย   

ตรวจสอบชนิดของโลหะชิ นงาน  การเตรียมชิ นงานเชือมซ่อมบาํรุง  วธีิการและลาํดบัขนัการเชือมซ่อมบาํรุงชิ นงาน 

เหล็กหล่อ  เหล็กเครืองมือ  และงานเชือมทองแดง  ทองแดงผสม  อะลูมิเนียม   อะลูมิเนียมผสม    วิธีการเชือมดว้ย

ลวดหุม้ฟลกัซ์  แล่นประสาน  เชือมพอก   ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม  รวมทงักิจกรรม  ส 

 

30111-0002 วสัดุงานช่างเทคนิคอุตสาหกรรม     2-0-2 

             (Industrial Technology  Work Materials) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให้ 

. เขา้ใจหลกัการจาํแนกชนิด  การแบ่งกลุ่ม  ลกัษณะ  มาตรฐาน  สมบติัการใชง้านของวสัดุในงานอตุสาหกรรม 

. สามารถจาํแนก  เลือกใช ้ ตรวจสอบสมบติัตามมาตรฐานของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้ในการทาํงาน  มีความละเอียดรอบคอบ  คาํนึงถึงความปลอดภยั   

    และสิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เกียวกบัชนิด  ลกัษณะ มาตรฐาน  สมบติั  การใชง้านของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการเลือกใช ้ ตรวจสอบสมบติัตามมาตรฐานของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

3. แสดงความรู้เกียวกบัการตรวจสอบ  ป้องกนัการกดักร่อนของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัสมบติั  ชนิด  มาตรฐาน  กรรมวธีิการผลิต  การใชง้าน  วสัดุเชือเพลิงและสารหล่อลืน  วสัดุ

ไฟฟ้า  วสัดุอิเลก็ทรอนิกส์  วสัดุก่อสร้าง  วสัดุสังเคราะห์  โลหะ  โลหะผสม  อิทธิพลของธาตุต่าง ๆ ทีมีต่อโลหะ

ผสม  การตรวจสอบวสัดุเบืองตน้  การกดักร่อนและการป้องกนัวสัดุในงานอุตสาหกรรม การเลือกใชว้สัดุงานช่าง

ตามมาตรฐานจากตารางโลหะ 

 

30111-0003 เขียนแบบงานซ่อมบํารุง      1-3-2 

 (Maintenance Drawing Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอา่นแบบ  เขียนและสเก็ตแบบสงังาน  มาตรฐาน สัญลกัษณ์ การเขียนแบบชิ นส่วน

เครืองจกัรกล เพือผลิตชิ นส่วนซ่อมบาํรุง 

2. สามารถเขียนแบบ  สเก็ตแบบภาพสั งงาน  ภาพประกอบ  ภาพแยกชิ นและรายการวสัดุ  

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความมีระเบียบแบบแผน มีความประณีต 

รอบคอบและรักษาสิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา      

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการอา่นแบบ  เขียนแบบและสเกต็แบบสั งงาน  มาตรฐาน สัญลกัษณ์       

     การเขียนแบบชิ นส่วนเครืองจกัรกล เพือผลิตชิ นส่วนซ่อมบาํรุง 

.  อ่านและเขียนแบบชิ นส่วนเครืองจกัรกล  ภาพแยกชิ น เพือผลิตชิ นส่วนซ่อมบาํรุงตามมาตรฐานสากล                   

.  สเก็ตแบบสั งงาน ภาพแยกชิ น ภาพประกอบและรายการวสัดุ ตามมาตรฐานการเขียนแบบ  
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการอ่าน  เขียนแบบและสเก็ตแบบสั งงาน  ภาพประกอบ  ภาพแยกชิ น รายการวสัดุ 

มาตรฐานการเขียนแบบ  การวางภาพตามมาตรฐานการเขียนแบบ  การแสดงรายละเอียดภาพ เส้นขอบเงา ภาพตดั

และลายตดั  การกาํหนดขนาด  รูปทรงต่างๆ  การกาํหนดขนาดแบบขนาน แบบสูงขึนอย่างต่อเนือง และแบบ Co-

ordinate การเขียนแบบชิ นส่วนเครืองจกัรกล  การเขียนแบบเพือผลิตชิ นส่วนซ่อมบาํรุง ตามมาตรฐานสากล  

สัญลกัษณ์การเชือมและการบดักรี  ความหยาบของผิวงาน พิกดัความเผือ และงานสวม  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึง

ความปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม รวมทงักิจกรรม  ส 
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30111-0004 งานนิวเมตกิส์และไฮดรอลกิส์      1-3-2 

  (Pneumatics and Hydraulics Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์   

2. สามารถอ่าน  เขียน ติดตงัอุปกรณ์วงจรควบคุมการทาํงานและบาํรุงรักษาอุปกรณ์ของระบบนิวเมติกส์

และไฮดรอลิกส์   

3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อยประณีต  ตระหนกัถึงความปลอดภยั

และรักษาสิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

2. ประกอบวงจรนิวเมติกส์และไฮดรอลกิส์ลิกส์ ควบคุมเชิงกล 

3. ตรวจซ่อม ปรับแต่ง บาํรุงรักษา ทดสอบการทาํงานของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั  หลกัการทาํงานเบืองตน้ ชนิด หน้าที  ลกัษณะการใช้งานของอุปกรณ์  ชุด

ปรับปรุงคุณภาพของลม  นาํมนั  ปัม   อ่าน เขียน สัญญลกัษณ์  อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์  ประกอบ ติดตงั 

บาํรุงรักษา  ตรวจซ่อม ทดสอบการทาํงาน วงจรระบบควบคุมเชิงกล  ปรับตงัค่าตามคุณลกัษณะเฉพาะ  บนัทึก

รายงานผลการตรวจสอบ ในงานนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์   ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม 

รวมทงักิจกรรม  ส 
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30111-0005 เทคนิคงานบาํรุงรักษาเบืองต้น   1-3-2 

             ( Basic Maintenance Technique ) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้ 

   . เขา้ใจเกียวกบังานบาํรุงรักษาขนัพืนฐาน (AM) 

   2. สามารถนาํความรู้ไปใชป้ฏิบติังานบาํรุงรักษาขนัพืนฐาน (AM) 

  3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ ทาํงานดว้ยความละเอียด 

      รอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซือสัตยแ์ละรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

   . แสดงความรู้เกียวกบังานบาํรุงรักษาขนัพืนฐาน (AM) ตามหลกัวชิาการ 

   . ปฏิบติังานบาํรุงรักษาขนัพืนฐาน(AM) ตามขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติั เกียวกบั วิธีทาํความสะอาด วิธีการหล่อลืนเครืองจกัร วิธีการ ขนัแน่นปรับแต่งและ

ตรวจสอบชิ นส่วนเครืองจกัรกล ในส่วนของ นตัโบลท ์การหล่อลืน ระบบส่งกาํลงั ระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลกิส์

และระบบไฟฟ้า 
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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  

การพฒันาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด 
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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 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน 

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน 

 

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 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพือการทาํงาน 

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 

 

สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน 
 

 กลุ่มการจดัการอาชีพ 

30001-1051 กฎหมายทวัไปเกียวกบังานอาชีพ 1-0-1 

 

 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

30001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุ่มพืนฐานวชิาชีพ 

30100-0101         กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-3 

30100-0104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-3 

30111-1001 เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 1-2-2 

30111-1002         เทคโนโลยกีารขนถ่ายวสัดุ            2-2-3 

 

  



81 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน  

 กลุ่มการจดัการอาชีพ 
 

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. แสดงความรู้เกียวกับข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้องกับงานอาชีพการผลิตและการบริการ         

ความปลอดภยั สิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. ปฏิบติัตามวธีิการและขนัตอนของกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพการผลิตและการบริการในสาขาวชิาทีเรียน  

กฎหมายเกียวกบัความปลอดภยั  สิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

 

 

 

 

 

 



82 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

 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  และโปรแกรมสําเร็จรูป           

ทีเกียวขอ้ง 

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  การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศ                

การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการนาํเสนอและสือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
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 กลุ่มพืนฐานวชิาชีพ 
 

3100-0101 กลศาสตร์วศิวกรรม       3-0-3 

  (Engineering Mechanics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัสถิตศาสตร์ การใชเ้วกเตอร์ช่วยในการหาขนาดแรงในโครงสร้างและชิ นส่วนเครืองกล 

 . สามารถวเิคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ นส่วนเครืองกล  และสามารถแกปั้ญหาสถิตศาสตร์ 

     วศิวกรรมทีเกียวขอ้งกบัสาขาวชิาชีพ 

 . มีเจตคติทีดีในการสืบคน้ความรู้และใชเ้หตุผลทางวทิยาศาสตร์ในการแกปั้ญหา มีความละเอยีด 

     รอบคอบ และตระหนกัถึงความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา  

 . แสดงความรู้เกียวกบัการหาขนาดแรง โมเมนตบ์นระนาบโดยใชว้ธีิกราฟิคและคาํนวณ 

 . แสดงความรู้เกียวกบัการวเิคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ นส่วนเครืองกล 

 3. แสดงความรู้เกียวกบัการหาจุดศูนยถ์่วง เซนทรอยด ์และค่าโมเมนตค์วามเฉือยของรูปทรงเรขาคณิต 

 4. แสดงความรู้เกียวกบัการหาแรงเสียดทานในเครืองจกัรกล 
 

คาํอธบิายรายวชิา   

 ศึกษาเกียวกับหลกัสถิตศาสตร์  ระบบของแรง  โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุลของวตัถุแข็งเกร็ง 

จุดศูนยถ์่วงและจุดเซนทรอยด ์ แผนภาพวตัถุอิสระ  โมเมนตค์วามเฉือย  หลกัการวเิคราะห์โครงสร้างแรงเสียดทาน

และวธีิการงานเสมือน 
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30100-0104  นิวแมตกิส์และไฮดรอลกิส์      2-2-3 

      (Pneumatics and Hydraulics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุมอตัโนมติั  

 2. สามารถออกแบบ ติดตงั บาํรุงรักษาระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลกิส์ ทงัแบบเชิงกล และแบบไฟฟ้า  

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรู้เกียวกบัการทาํงานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

     และทาํงานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา   

 1. แสดงความรู้เกียวกบั หลกัการทาํงานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุมอตัโนมติั 

 . ออกแบบ ติดตงั บาํรุงรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลกิส์แบบเชิงกลตามเงือนไขของงาน 

 3. ออกแบบ ติดตงั บาํรุงรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลกิส์แบบไฟฟ้าตามเงือนไขของงาน 
 

คาํอธบิายรายวชิา  

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานเบืองตน้  อุปกรณ์ในระบบ  การเขียนผงัวงจร การออกแบบและ

เขียนวงจรควบคุมการทาํงานดว้ยรีเลยไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) การบาํรุงรักษา และแกไ้ข

ปัญหาของระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ 
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30111-1001 เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 1-2-2 

 (Quality Control Technique) 

 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัสถิติและการเก็บขอ้มูลจากการผลิต 

2. สามารถนาํความรู้ไปใชป้ระยุกต์และสร้างแผนภูมิควบคุม การชกัตวัอย่างเพือการยอมรับสินคา้ และ

ระบบคุณภาพอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ  รอบคอบและตระหนกัถึงความปลอดภยั  
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสร้างแบบหรือฟอร์มในการเก็บขอ้มูลของกระบวนการผลิตตามหลกัสถิติ 

2. วางแผนการชกัตวัอย่างแบบแปรผนัและแบบตามลกัษณะของผลผลิต 

3. จดัตงักลุ่มบริหารงานคุณภาพ QCC ตามขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการควบคุมคุณภาพ ววิฒันาการของการควบคุมคุณภาพ สถิติเบืองตน้ซึงเกียวขอ้งกบัการ

ควบคุมคุณภาพ  ขอ้มูลจากงานผลิต  เครืองมือควบคุมคุณภาพ 7 QC Tools  การวางแผน   การชกัตวัอย่างเพือการ

ยอมรับทงัแบบสุ่ม (Random) และแบบจงใจหยิบ (Snap Shot) ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 

การวางแผนและนโยบายในการบริหารงานคุณภาพและการประกนัคุณภาพ  การพฒันาและแนวคิดของการควบคุม

คุณภาพเบด็เสร็จ (TQC)   
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30111-1002     เทคโนโลยกีารขนถ่ายวสัดุ            2-2-3 

 (Material Handling Technology) 

 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการขนถ่ายวสัดุในรูปแบบต่างๆ 

2. สามารถออกแบบ  และเลือกใชรู้ปแบบการขนถ่าย 

3. สามารถประกอบติดตงั  ตรวจสอบและบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลขนถ่ายวสัดุแบบต่างๆ 

4. สามารถเลือกใชง้าน ตรวจสอบ บาํรุงรักษาอุปกรณ์ยกขนยา้ยวสัดุ 

5. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานดว้ยการจดัระบบงานให้มีประสิทธิภาพ ทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบ 

รอบคอบและปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการขนถา่ยวสัดุตามลกัษณะวสัดุทีขนถ่าย 

2. ออกแบบ  และเลือกใชรู้ปแบบการขนถ่ายวสัดุตามขอ้กาํหนด 

3. ประกอบติดตงั  ตรวจสอบและบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลขนถ่ายวสัดุตามขอ้กาํหนด 

4. เลือกใชง้าน ตรวจสอบ บาํรุงรักษาอุปกรณ์ยกขนยา้ยวสัดุตามขอ้กาํหนด 
 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้างส่วนประกอบ ประโยชน์ กฎเกณฑ์การเลือกใชง้าน การออกแบบ

อตัราการขนถ่าย  การหากาํลงัขบั  การประกอบติดตงั  ตรวจสอบและบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลขนถ่ายวสัดุแบบต่างๆ

ไดแ้ก่ ระบบการขนถ่ายวสัดุแบบต่อเนืองดว้ย สายพานขนถ่ายวสัดุ  สกรูขนถ่าย ลูกกลิ งลาํเลียง กระพอ้ลาํเลียง โซ่

ใบกวาด  ระบบขนถ่ายดว้ยนาํหนกัตวัเอง ระบบขนถ่ายดว้ยแรงเขย่า  ระบบขนถ่ายดว้ยลมอดั การเลือกใช้งาน 

ตรวจสอบบาํรุงรักษา ตลอดจนศึกษากฎระเบียบและขอ้ควรระวงั ในการใชง้านอุปกรณ์ยกขนยา้ยวสัดุดว้ยลวดสลงิ 

รอก  เครน และปันจนั 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

 

สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 

 

30111-2001 เทคโนโลยวีสัดุอุตสาหกรรม 1-2-2 

30111-2002 การเขียนแบบเพือการสือสารทางเทคนิค 2-2-3 

30111-2003 เทคโนโลยกีารวดัและตรวจสอบ 2-2-3 

30111-2004 งานบาํรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 2-2-3 

30111-2005 งานเทคโนโลยเีครืองมือกล 2-3-3 

30111-2006 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพืองานอุตสาหกรรม 1-2-2 

30111-2007 งานควบคุมระบบอตัโนมติั 2-3-3 

30111-2008 เทคนิคการจดัการความปลอดภยัในอุตสาหกรรม 1-2-2 
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30111-2001 เทคโนโลยวีสัดุอตุสาหกรรม 1-2-2 

 ( Industrial Material Technology ) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัชนิด หนา้ที มาตรฐานของชิ นส่วนเครืองกลตามมาตรฐาน ISO , DIN , JIS  และหลกัการ

แบ่งกลุ่ม คุณสมบติั และการใชง้านของวสัดุในงานอุตสาหกรรม   

2. สามารถวเิคราะห์ปัญหาเกียวกบัวสัดุและเลือกใชว้สัดุไดเ้หมาะสมกบัประเภทของงาน 

3. สามารถปรับปรุงคุณสมบติัของเหลก็กลา้ดว้ยความร้อนและทดสอบวสัดุอย่างง่ายในโรงงาน   

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้ตระหนกัถึงประสิทธิภาพ การประหยดั ทาํงานดว้ยความ

รอบคอบและปลอดภยั 
  

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัการอ่านและเขียนรหสัวสัดุตามมาตรฐาน ISO , JIS , DIN ,  BS , AISI , และ    

     SAE  

2. วเิคราะห์ปัญหาเกียวกบัวสัดุและเลือกใชว้สัดุไดเ้หมาะสมตามขอ้กาํหนดการใชง้าน 

3. ปรับปรุงคุณสมบติัของเหลก็กลา้ดว้ยความร้อนตามขอ้กาํหนด 

4. ทดสอบวสัดุอย่างง่ายในโรงงานตามขอ้กาํหนด   
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัค่าคุณสมบติัเฉพาะของวสัดุประเภทแก็ส ของเหลว ของแขง็ หลกัการแบ่งกลุ่ม 

คุณสมบติั และการใช้งานของวสัดุอุตสาหกรรม คุณสมบติัทางกายภาพ ทางกล และทางเคมีของโลหะ การแบ่ง

ประเภท  มาตรฐาน การเลือกใชง้านเหลก็กลา้และเหลก็หล่อ กรรมวิธีปรับปรุงคุณสมบติัของโลหะ  การทดสอบ

วสัดุอย่างง่ายในโรงงาน  การทดสอบวสัดุแบบทาํลายและไม่ทาํลาย  คุณสมบติัของอโลหะและการใชง้าน วสัดุ

สังเคราะห์และการใชง้าน วสัดุใหม่ๆในงานอุตสาหกรรม (Advanced materials)  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

30111-2002 การเขียนแบบเพือการสือสารทางเทคนิค 2-2-3 

(Technical Drawing for Communication)  
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการอ่านแบบ เขียนแบบภาพฉาย  ภาพตดั  ภาพคล ี ภาพสเกตมือเปล่า 

2. สามารถอ่าน วเิคราะห์และเขียนแบบเครืองกล สเกตแบบสั งงานตามมาตรฐาน ISO อย่างนอ้ย 5 มาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความมีระเบียบแบบแผน  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และส่วนรวม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการอ่านแบบ เขียนแบบชิ นส่วนเครืองกลตามมาตรฐาน 

2. อ่านและเขียนแบบภาพประกอบชิ นส่วนเครืองกลตามมาตรฐาน 

3. สเกตแบบสั งงานตามมาตรฐาน ISO 

4. เขียนแบบงานภาพคลีตามขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัมาตรฐานเส้น (DIN ISO 128-24)  ตวัหนังสือ ตวัเลข กระดาษเขียนแบบ  มาตราส่วน 

ภาพสามมิติ  วิธีเขียนแบบฉายภาพตามมาตรฐาน ISO-E  และ ISO-A (DIN ISO 5456-02)  ระบบการกาํหนดขนาด การบอก

ขนาดชิ นงาน (DIN 406-10)  การระบุค่าพิกดัความเผืออิสระ (DIN ISO 2768) พิกดังานสวม (DIN ISO 286) ค่าพิกดัรูปทรง

และตาํแหน่ง  คุณภาพผิวงาน (DIN ISO 1302) ค่าความแข็งชิ นงาน การเขียนแบบงานด้วยเทคนิคภาพตัดแบบต่างๆ  

อ่านวิเคราะห์และเขียนแบบเครืองจกัรกล หรืออุปกรณ์ ประกอบดว้ย สัญลกัษณ์ สลกัอดั  เกลียว  แหวน เพลา สปริง ลิม 

เฟือง แบริง  เขียนภาพประกอบ (Assembly Drawing) เขียนภาพแยกชิ น (Detail  Drawing) แบบสัญลกัษณ์งานเชือมและ

บดักรี แบบงานภาพคลี การอ่านและแปลความหมายของไดอะแกรม ชาร์ทในงานช่างและการสเกต็แบบงานดว้ยมือเปล่า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

30111-2003 เทคโนโลยกีารวดัและตรวจสอบ 2-2-3 

(Measuring and Inspection Technology)  
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการวดัดว้ยเครืองมือวดัเชิงมิติ 

2. สามารถใชเ้ครืองมือวดัและตรวจสอบดว้ยเครืองมือวดัเชิงมิติและประยุกต์ใชเ้ครืองมือวดัและจดัทาํ

เอกสารควบคุมเพือการสอบขนาดงานผลิต  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานด้วยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั  ตระหนกัถึง

คุณภาพงาน  มีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการวดัดว้ยเครืองมือวดัเชิงมิติตามหลกัวชิาการ 

2. วดัและตรวจสอบดว้ยเครืองมือวดัเชิงมิติตามค่าพิกดัความเผอืทีกาํหนด 

3. ประยุกตใ์ชเ้ครืองมือวดัเพือการสอบขนาดงานผลิตตามขอ้กาํหนด 

4. จดัทาํสถิติในการวดัตรวจสอบ เพือควบคุมกระบวนการผลิตตามขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการของงานวดัละเอียด ชนิด หน้าที การใช้งาน การบาํรุงรักษา เวอร์เนียร์   

คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวดั ใบวดัมุม  เครืองมือวดัละเอียดแบบถ่ายขนาดวงเวยีนเหลก็  เกจสปริง เกจสอบ

เกลียว การใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองมือวดัเชิงมิติ ค่าความผิดพลาดในการวดั การหาค่าความไม่แน่นอน (uncertainty) 

การใชส้ถิติ X-bar R-chart ในการวดัและตรวจสอบ  เพือควบคุมกระบวนการผลิต การวดัและตรวจสอบความเทียง

ขนาดดา้นรูปทรงและตาํแหน่ง (GD&T) การประยุกตเ์ครืองมือวดัเพือการสอบขนาดงานผลิต 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

30111-2004 งานบํารุงรักษาทวผีลโดยทุกคนมส่ีวนร่วม 2-2-3 

 (Total Productive Maintenance) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบักิจกรรมแปดเสาหลกัของงานบาํรุงรักษาทวผีลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 

2. สามารถปฏิบติัตามขนัตอนของกิจกรรมการบาํรุงรักษาดว้ยตนเอง พร้อมทกัษะพืนฐาน 6 ทกัษะและ

ทกัษะพืนฐานเพิมเติม 6 ทกัษะ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของงานบาํรุงรักษาทวผีลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 

2. ปฏิบติังานบาํรุงรักษาดว้ยตนเองไดท้งั 7 ขนัตอน 

3. ปฏิบติังานพืนฐานงานช่างไดค้รบถว้นทงั 12 ทกัษะ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับกิจกรรม 8 เสาหลกัของงานบาํรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม (Total 

Productive Maintenance) ทงัดา้นกิจกรรม  การถ่ายทอดประสบการณ์ในงานเพือการป้องกนัปัญหา (Case Study) 

ผูรั้บผิดชอบ เป้าหมายและขนัตอนการทาํงาน โดยเนน้กิจกรรมเสาหลกัที 2 การบาํรุงรักษาดว้ยตนเอง (Autonomous 

Maintenance) การปรับปรุงในส่วนสํานกังาน (Administrative and Indirect pellar) ปฏิบติัตามกิจกรรมทงั 7 ขนัตอน

พร้อมทกัษะพืนฐาน 6 ทกัษะ (6 Basics) และทกัษะพืนฐานเพิมเติม 6 ทกัษะ  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

30111-2005 งานเทคโนโลยเีครืองมือกล 2-3-3 

       (Machine Tool Technology ) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองมือกล 

2. สามารถสร้างชิ นส่วนดว้ยเครืองมือกลตามแบบสั งงานและลบัคมตดัขึนรูปงานตดัเฉือนโลหะ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ ปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบและ

ปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองมือกลตามขอ้กาํหนด 

2. ขึนรูปชิ นส่วน ดว้ยเครืองมือกล ตามขอ้กาํหนดแบบสั งงาน 

3. ลบัคมเครืองมือตดัตามขอ้กาํหนด  
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานสร้างชิ นส่วนตามแบบสั งงาน โดยกาํหนดขนัตอนและเงือนไขการการผลิตก่อน

การขึนรูป  ดว้ยเครืองกลึง  เครืองกดั เครืองไส เครืองเจียระไน เครืองเจาะ งานลบัคมเครืองมือตดั งานเชือมไฟฟ้า 

งานตดัแก็ส  งานบดักรีแขง็และงานชุบแขง็เบืองตน้ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

30111-2006 โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพืองานอตุสาหกรรม 1-2-2 

 (Computer Programming for Industrial)  
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชโ้ปรแกรม การติดตงั  การใชง้าน  การนาํเสนอและพิมพผ์ลผลิตจากโปรแกรม 

2. สามารถเขียนผงัความคิด แผนผงัวงจร แผนที ภาพ  และ  มิติ ตารางคาํนวณ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบและความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใชโ้ปรแกรมการติดตงัการใชง้านการนาํเสนอและพิมพผ์ลผลิตจาก

โปรแกรม  ตามขอ้กาํหนด 

2. เขียนผงัความคิด แผนผงัวงจร แผนที ภาพ  และ  มิติ ตารางคาํนวณตามขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการใชโ้ปรแกรม การติดตงั  การใช้งาน  การนาํเสนอและพิมพผ์ลผลิต

จากโปรแกรม ประกอบด้วยโปรแกรมเขียนผงัความคิด (Mind Manager)  โปรแกรมเขียนแผนผงัวงจร แผนที 

(Microsoft Visio)  โปรแกรมเขียนภาพ  และ  มิติ (Google Sketch up)  โปรแกรมสร้างตารางคาํนวณ (Microsoft 

Excel) โปรแกรมสนบัสนุนในงานซ่อมบาํรุง ( Computerize Maintenance Management System ) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

30111-2007 งานควบคุมระบบอตัโนมตั ิ 2-3-3 

 (Automation System Control) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการทาํงานของงานควบคุมระบบอตัโนมติั  

2. สามารถต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ 3 เฟส โซลีนอยด ์ เซนเซอร์ อินเวอร์เตอร์และพีแอลซีและตรวจซ่อมวงจร

ควบคุมมอเตอร์สามเฟส โซลีนอยด ์ เซนเซอร์ อินเวอร์เตอร์และพีแอลซี 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบและปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานของงานระบบควบคุมอตัโนมติั  

2. ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ 3 เฟส โซลีนอยด ์ เซนเซอร์ อินเวอร์เตอร์และพีแอลซีตามเงือนไขทีกาํหนด 

3. ตรวจซ่อมวงจรควบคุมมอเตอร์  เฟส โซลีนอยด ์ เซนเซอร์ อินเวอร์เตอร์และพีแอลซีตามเงือนไขที

กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานโครงสร้างส่วนประกอบ  เครืองมืออุปกรณ์  การอ่านและเขียน

วงจร การต่อวงจร การทดสอบการทาํงานของวงจร การวิเคราะห์ตรวจซ่อมและบาํรุงรักษา  การออกแบบวงจร 

ตามเงือนไขการทาํงานของเครืองจกัร  การควบคุมการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้า  เฟส การควบคุมโซลีนอยด์   

การควบคุมดว้ยเซนเซอร์  ไทเมอร์  เคาเตอร์  การควบคุมความเร็วรอบหมุนดว้ยอินเวอร์เตอร์ การควบคุมดว้ยพี

แอลซี ทชัสกรีนและ โปรแกรมเขียนวงจรควบคุมดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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30111-2008 เทคนิคการจดัการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 1-2-2 

 (Safety Management Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภยั 

2. สามารถจดัการความปลอดภยัในงานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการ ให้ไดม้าตรฐาน และ

พฒันาความปลอดภยัโดยใชเ้ทคโนโลยีและวศิวกรรมความปลอดภยั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานดว้ยดว้ยความรับผิดชอบ มีความตระหนกัถึงความปลอดภยั  

สิงแวดลอ้ม มีความรอบคอบและปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานตามขอ้กาํหนดของกฎหมายและ

มาตรฐาน 

2. จดัทาํแผนงานและโครงการความปลอดภยัในการทาํงานอาชีพในโรงงานหรือสถานประกอบการตาม

ขอ้กาํหนด 

3. พฒันาสภาพการทาํงานในสถานีงานใหป้ลอดภยัดว้ยหลกัการยะศาสตร์ตามหลกัวชิาการ 

4. พฒันาสภาพการทาํงานเกียวกบัดา้นเครืองจกัร ดา้นไฟฟ้า ดา้นสารเคมีและสิงแวดลอ้มให้มนัใจว่า

ปลอดภยัตามขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการจดัการความปลอดภยัในการทาํงานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการ

ตามหลกัสุขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภยัในการ หลกัการพฒันาสภาพการทาํงานใน

สถานทีทาํงานทีอาจประสบอนัตราย การสํารวจเพือคน้หาอนัตรายโดยอาจใชเ้ครืองมือ การประเมินอนัตรายจาก

การสํารวจทีพบหรืออาจเกิดขึน การดาํเนินการควบคุมป้องกนัและปรับปรุงดว้ยหลกัการยะศาสตร์ เทคโนโลยี

วศิวกรรมความปลอดภยั และเทคนิคไวส์้ )WISE Technique; Work Improvement in Small Enterprises)  
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

 

สาขาวชิาเทคนิคอุตสาหกรรม 
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สาขางานเทคโนโลยีวศิวกรรมซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30111-2101 งานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 2-2-3 

30111-2102 งานบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุง 2-3-3 

30111-2103 งานวางผงัโรงงานและติดตงั 2-2-3 

30111-2104 ออกแบบเครืองจกัรกล 2-2-3 

30111-2105 เทคโนโลยเีครืองทาํความเยน็และปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 2-2-3 

30111-2106 เทคนิคการศึกษางาน 2-2-3 

30111-2107 เทคโนโลยชิีนส่วนเครืองกล 2-2-3 
 

รายวชิาทวภิาค 

30111-51xxx งานเทคโนโลยวีิศวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม ... *-*-* 
 

สาขางานเทคโนโลยีวศิวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30111-2201 เทคโนโลยกีารผลิตในงานอุตสาหกรรม 2-2-3 

30111-2202 การเขียนแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์งานอุตสาหกรรม  2-2-3 

30111-2203 งานสร้างอุปกรณ์นาํเจาะและจบัยดึ 2-3-3 

30111-2204 เทคโนโลยซีีเอน็ซี 2-3-3 

30111-2205 งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต 2-2-3 

30111-2206 งานเครืองจกัรกลของไหล 2-2-3 

30111-2207 งานเครืองจกัรกลของแข็ง 2-2-3 

30111-2208 งานเครืองจกัรกลความร้อน 2-2-3 
 

รายวชิาทวภิาค ี

30111-52xxx งานเทคโนโลยวีิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต ... *-*-* 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม 
 

30111-2101 งานบํารุงรักษาเชิงป้องกนั 2-2-3 

 (Preventive Maintenance) 
  

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบักิจกรรมงานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 

2. สามารถปฏิบติังานตามขนัตอนหลกัของกิจกรรมการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 

3. สามารถปฏิบติังานตามแผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบและปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของงานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัตามขอ้กาํหนด 

2. ปฏิบติังานจดัทาํแผนบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานตามแผนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัตามขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัปฏิบติัเกียวกบักิจกรรมงานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive  Maintenance) ตามขนัตอน

หลกั คือ ขนัตอนทีหนึง งานจดัเตรียมข้อมูลโรงงาน (Plant Data) ได้แก่ การกําหนดหมายเลขเครือง  ข้อมูล

เครืองจกัร ตาํแหน่ง สถานที ขนัตอนทีสอง งานบาํรุงรักษา (Job Order) ไดแ้ก่ กิจกรรมหลกัสองกิจกรรม คือ 

การบาํรุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base Maintenance) การทาํความสะอาด หล่อลืน การตรวจสอบปรับแต่ง และ

กิจกรรม  การบาํรุงรักษาตามเงือนไขสภาพเครืองจกัร (Condition Base  Maintenance)  การใช้เครืองมือวดัตรวจ

สภาพ    การทดสอบสมรรถนะ การซ่อมเปลียนชิ นส่วนและขนัตอนทีสาม งานวางแผนบาํรุงรักษา (Planning)  

จดัทาํแผนบาํรุงรักษารายวนั รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี การซ่อมใหญ่และตามฤดูกาล 
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30111-2102 งานบํารุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง 2-3-3 

                             (Corrective Maintenance) 
  

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบักิจกรรมงานบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุง 

2. สามารถปฏิบติังานตามกิจกรรมการบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้กาํหนด 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ  เป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบและ

ปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของงานบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้กาํหนด 

2. ปฏิบติังานตามกิจกรรมการบาํรุงรักษาเชิงแกไ้ขปรับปรุงตามขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานบาํรุงรักษาเมือขดัขอ้ง (Breakdown  maintenance) โดยเริมจากการแจง้เหตุ

ความเสียหาย  การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้  การวเิคราะห์สาเหตุความเสียหายดว้ยเครืองมือ Why-Why analysis หรือ 

7 QC Tools และบนัทึกงานหลงัซ่อม  และการแก้ปัญหาทีสาเหตุหรือแหล่งกาํเนิดปัญหา ด้วยงานบาํรุงรักษา

เชิงแกไ้ขปรับปรุง (Corrective  maintenance) 

 

30111-2103 งานวางผงัโรงงานและตดิตงั 2-2-3 

                              (Plant Layout Installing) 
  

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการวางผงัโรงงานและติดตงัเครืองจกัรกล 

2. สามารถเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต การไหลของกระบวนการผลิต ความสัมพนัธ์ของกิจกรรม 

3. สามารถนําความรู้ไปใช้วางผงัโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  แบบ 2 มิติ 3 มิติ และแผ่นแบบ

หุ่นจาํลอง 

4. สามารถเคลือนยา้ยและติดตงัเครืองจกัร 

5. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ ทาํงานดว้ยความละเอียด รอบคอบ 

ประณีตและปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการวางผงัโรงงาน เคลือนยา้ยและติดตงัเครืองจกัรกลตามขอ้กาํหนด 

2. วางผงัโรงงานดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  แบบ 2 มิติ 3 มิติ ตามขอ้กาํหนด 

3. เคลือนยา้ยและติดตงัเครืองจกัรตามผงัทีกาํหนด 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับหลกัการวางผงัโรงงาน เคลือนย้ายและติดตงัเครืองจกัรกล  ประเภทของ                

ผงัโรงงาน จดัทาํแผนภูมิกระบวนการผลิตและเครืองมือ  แผนภูมิความสัมพนัธ์ของกิจกรรม แผนภูมิการไหลของ

กระบวนการผลิต แผนภูมิความสัมพนัธ์  แผนภาพความสัมพนัธ์ของเนือที ออกแบบผงัโรงงาน การวางผงัโรงงาน

ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  แบบ 2 มิติ 3 มิติ และแบบหุ่นจาํลองติดตงัเครืองจกัรกล 

 

30111-2104 ออกแบบเครืองจกัรกล 2-2-3 

                            (Machine Design) 
  

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการออกแบบเครืองจกัรกล 

2. สามารถนาํวศิวกรรมยอ้นกลบั ( Reverse Engineering ) มาประกอบการออกแบบเครืองจกัรกล 

3. สามารถออกแบบเครืองจกัรกลตามขนัตอนดว้ยโปรแกรมเขียนภาพ 3 มิติอย่างง่าย 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบปลอดภยัและประหยดั 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการออกแบบเครืองจกัรกลและเลอืกใชว้สัดุตามขอ้กาํหนด 

2. นาํวศิวกรรมยอ้นกลบั ( Reverse Engineering ) มาประกอบการออกแบบเครืองจกัรกล              

ตามขอ้กาํหนด 

3. ออกแบบเครืองจกัรกลตามขนัตอนดว้ยโปรแกรมเขียนภาพ 3 มิติอย่างง่ายตามขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการออกแบบเครืองจกัรกล โดยใช้เทคนิคการยอ้นรอยการออกแบบ 

ทาํการศึกษาวิเคราะห์ระบบการทาํงานโดยรวมและชิ นส่วนย่อยของเครืองจกัรกล วิธีการเลือกใช้วสัดุ ชิ นส่วน

มาตรฐาน ระบบการส่งกาํลงังานสวม ระบบการจบัยึด เพลา และระบบรองรับ ระบบควบคุมดว้ย นิวแมติกส์      

ไฮดรอลิกส์ไฟฟ้าทีถูกตอ้งเหมาะสม การคาํนวณออกแบบชิ นส่วนทีสําคญัของเครืองจกัร นาํเทคนิคการยอ้นรอย  

มาประกอบการออกแบบเครืองจกัรกลตามขนัตอน คือ กาํหนดสภาพปัญหา ศึกษาขอ้มูลเบืองตน้ กาํหนดตวัแปร 

จดัการทดลอง  วดัค่าตวัแปร ทดสอบสมมุติฐาน ประเมินผลแนวคิดการออกแบบ ทาํการออกแบบดว้ยโปรแกรม

เขียนภาพ  มิติอย่างง่าย (Google  Sketch-up) พร้อมทาํโครงงานออกแบบเครืองจกัรกล 
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30111-2105  เทคโนโลยเีครืองทําความเยน็และปรับอากาศในงานอตุสาหกรรม 2-2-3 

                               (Refrigeration and Air Conditioning Technology) 
  

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการทาํความเยน็และปรับอากาศในอุตสาหกรรม 

2. สามารถติดตงั ตรวจสอบ บริการบาํรุงรักษาตรวจสอบ เครืองทาํความเยน็และปรับอากาศในงาน

อุตสาหกรรม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบปลอดภยัและรักษา

สิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํความเยน็และปรับอากาศในอตุสาหกรรมตามขอ้กาํหนด 

2. ประกอบ ติดตงั บาํรุงรักษา ตรวจสอบการทาํงาน เครืองทาํความเยน็ในอุตสาหกรรมตามขอ้กาํหนด 

3. ประกอบ ติดตงั บาํรุงรักษา ตรวจสอบการทาํงาน เครืองปรับอากาศในอุตสาหกรรมตามขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานโครงสร้าง และส่วนประกอบ ของระบบเครืองทาํความเยน็ วฏัจกัร

การทาํความเยน็ สารทาํความเยน็ นาํมนัเครืองทาํความเยน็ งานท่อ เครืองมืออุปกรณ์และวสัดุ ประกอบ ติดตงัวงจร

ควบคุม บาํรุงรักษาเครืองทาํความเยน็ และปรับอากาศในอุตสาหกรรม ปฏิบติังาน    โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั

และสิงแวดลอ้ม รวมทงักิจกรรม 5 ส 
 

30111-2106 เทคนิคการศึกษางาน 2-2-3 

                              (Work Study Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการศึกษางานเพือเพิมผลผลิตและมาตรฐานในการทาํงาน 

2. สามารถศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหไ้ดม้าตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานด้วยความรับผิดชอบ  ทาํงานด้วยความรอบคอบและ

ตระหนกัถึงความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัเบืองตน้ในการเพิมผลผลิตและมาตรฐานในการทาํงานตามหลกัวชิาการ 

2. ศึกษางานและหาเวลามาตรฐานเพือปรับปรุงการทาํงานตามหลกัการ 

3. ปฏิบติัการปรับปรุงกระบวนการเพือเพิมผลผลิตตามหลกัการ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัวิธีการศึกษางานเพือเพิมผลผลิต มาตรฐานในการทาํงาน ประวติั  ประโยชน์ 

ขนัตอน แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process Chart)  แผนภูมิกิจกรรม (Activity Chart) แผนภูมิและแผนภาพ         

การเคลือนที (Movement Chart  and Diagram)  หลกัเศรษฐศาสตร์ของการเคลือนไหว การวดัผลงาน เทคนิคการวดังาน 

ขนัตอนการวดัผลงาน การหาเวลามาตรฐานและค่าเวลาเผือสําหรับการทาํงาน  การใชเ้วลามาตรฐาน เพือปรับปรุง

กระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม 

 

30111-2107 เทคโนโลยชิีนส่วนเครืองกล 2-2-3 

 (Machine Elements Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัชนิด หนา้ที มาตรฐานของชิ นส่วนเครืองกลตามมาตรฐาน ISO , DIN , JIS   

2. สามารถคาํนวณและเลือกใชชิ้ นส่วนเครืองกลในการออกแบบ การผลิต และการซ่อมบาํรุง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานดว้ยความรับผดิชอบ  ทาํงานดว้ยความรอบคอบและตระหนกั

ถึงความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัชนิด หนา้ที และมาตรฐานของชิ นส่วนเครืองกลตามมาตรฐาน 

2. คาํนวณและเลอืกใชชิ้ นส่วน ยึดแน่นและขดัตวัตามขอ้กาํหนด 

3. คาํนวณและเลอืกใชชิ้ นส่วนส่งถ่ายกาํลงัตามขอ้กาํหนด 

4. คาํนวณและเลอืกใชชิ้ นส่วนรองลืนและการหล่อลนืตามขอ้กาํหนด 

5. คาํนวณและเลอืกใชง้านสวมตามระบบ ISO  
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเ กียวกับชนิด หน้าทีของชิ นส่วนเครืองกลตามมาตรฐาน ISO , DIN , JIS  และ                     

แหล่งสารสนเทศของชิ นส่วนเครืองกล รวมทงัการคาํนวณและเลือกใช้ในการออกแบบหาขนาดทีเหมาะสม                     

ในการผลิต และการซ่อมบาํรุงทางเครืองกล เกียวกบัชิ นส่วนทาํหนา้ทียึดแน่นและขดัตวัส่งกาํลงั เช่น สลกัเกลียว 

สลกัอดั ลิม สไปลน์ ฯลฯ ชิ นส่วนส่งถ่ายกาํลงั เช่น สายพาน เฟือง โซ่กาํลงั คลตัซ์  คปัปลิ ง เพลา ชิ นส่วน  รองลืน 

เช่น บูชแบริง   แบริงลูกกลิ งและการหล่อลืน ตลอดจนการคาํนวณระบบงานสวม 
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รายวชิาทวภิาค ี

 

30111-51xx งานเทคโนโลยวีศิวกรรมซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม ...        *-*-* 

 (Installation and Maintenance  Work ...) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคโนโลยีวศิวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอุตสาหกรรมในสถาน-

ประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานเทคโนโลยีวศิวกรรมซ่อมบาํรุง

อุตสาหกรรม 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผนเตรียมการดาํเนินงานทางดา้นเทคโนโลยีวศิวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรมตามหลกัการและ

กระบวนการ 

4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานเทคโนโลยีวศิวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรมตามหลกัการ 

กระบวนการ และภาระงานทีรับผิดชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 

ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การดําเนินงาน   

การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก สาขางานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 
 

30111-2201 เทคโนโลยกีารผลติในงานอุตสาหกรรม 2-2-3 

 (Industrial Production Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการผลิตและการแปรรูปวสัดุ 

2. สามารถเลือกกรรมวิธีการผลิต  ปรับปรุงลกัษณะชิ นงานได้อย่างเหมาะสมและสืบเสาะหาความรู้

เกียวกบัเทคโนโลยีการผลิต 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ ดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบักระบวนการผลิตและการแปรรูปวสัดุตามเทคโนโลยีปัจจุบนั 

2. เลือกกรรมวธีิการผลิตไดเ้หมาะสมกบัชิ นงาน 

3. ปรับปรุงลกัษณะของชิ นงานใหเ้หมาะสมกบักรรมวธีิการผลิต 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบักระบวนการผลิตและแปรรูปวสัดุ เช่น กระบวนการหล่อ, Mechanical working, Electrical 

machining, Chemical machining,  Laser machining, Water  Jet  Cutting, Thermal Cutting, Ultrasonic welding, 

ระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น FMS (Metal cutting) โดยเน้นถึงหลกัการทาํงานของเครืองจกัรทีใชใ้นการผลิตแต่ละ

กรรมวธีิ ตลอดจนลกัษณะของชิ นงานทีเหมาะสมของแต่ละกรรมวธีิ 
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30111-2202     การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์งานอตุสาหกรรม  2-2-3 

 (Computer Programming for Industrial) 

 วชิาบงัคบัก่อน :  30111-2002  การเขียนแบบเพือการสือสารทางเทคนิค 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเครืองมือกล 

2. สามารถใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างรูปชิ นส่วนเครืองมือกลสามมิติ 

3. สามารถเขียนแบบและพิมพแ์บบสั งงาน แบบภาพประกอบ และแบบขนัตอน   การประกอบชิ นส่วน

เครืองมือกล 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั

โดยตระหนกัถึงคุณภาพงาน 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบในงานอุตสาหกรรม 

2. ติดตงัโปรแกรม ใช้โปรแกรมเขียนรูปชิ นส่วนเครืองมือกลสามมิติ ภาพถอดประกอบชิ นส่วน     

สามมิติ (Explode View) 

3. กําหนดขนาด (Dimension) พิกัดความเผือ พิกัดงานสวม  สัญลกัษณ์ผิวงาน  กําหนดสัญลกัษณ์  

GD&T  ตารางรายการแบบ  (List of Part) 

4. พิมพแ์บบสั งงาน 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบในงานอุตสาหกรรม การติดตงั

โปรแกรม การใช้โปรแกรมเขียนรูปชิ นส่วนเครืองมือกลสามมิติ แสดงขนัตอนการประกอบชิ นส่วน แบบสั งงาน 

ภาพฉายมุมที 1 ภาพฉายมุมที 3 ภาพตดัเต็ม ภาพตดัครึง ภาพตดัเลือนแนว (Offset Section) ภาพตดัเฉพาะส่วน 

(Broken Out Section) ภาพตดัหมุน (Revolve Section) ภาพตดัย่อส่วนความยาว ภาพช่วย (Auxiliary View) 

ภาพขยายเฉพาะส่วน (Detail View) การกาํหนดขนาด (Dimension) พิกดัความเผือ พิกดังานสวม สัญลกัษณ์ผิวงาน 

กําหนดสัญลกัษณ์ GD&T ตารางรายการแบบ (List of Part)  ภาพประกอบสามมิติ ภาพถอดประกอบชิ นส่วนสามมิติ 

(Explode View) พิมพแ์บบสั งงาน ปฏิบติังานอย่างมีระเบียบแบบแผน 
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30111-2203 งานสร้างอุปกรณ์นําเจาะและจบัยดึ 2-3-3 

  (Jig & Fixture Making) 

 วชิาบงัคบัก่อน :  30111-2005  งานเทคโนโลยเีครืองมือกล 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการออกแบบอุปกรณ์นาํเจาะ (Drill Jig) อุปกรณ์จบัยึด (Fixture) และช่วยวดัชิ นงาน 

2. สามารถออกแบบอุปกรณ์นาํเจาะ  จบัยึด  ช่วยวดัชิ นงานในการผลิต  

3. สามารถสร้างอุปกรณ์นาํเจาะ จบัยึด ช่วยวดัชิ นงานในระบบการผลิต 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและส่วนรวม 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการออกแบบอุปกรณ์นาํเจาะ  อุปกรณ์จบัยึด   อุปกรณ์ช่วยวดัชิ นงานตามมาตรฐาน 

2. ออกแบบอุปกรณ์นาํเจาะ  จบัยึดและช่วยวดัชิ นงานตามขอ้กาํหนด 

3. สร้างอุปกรณ์นาํเจาะ  จบัยึดและช่วยวดัชิ นงานตามขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการออกแบบอุปกรณ์นาํเจาะ จบัยึดชิ นงานทงังานกลึง  งานเจาะ งานกดั   

งานเชือม อุปกรณ์ช่วยวดัชิ นงาน  การเขียนแบบ ลกัษณะการทาํงาน ขนัตอนการสร้าง ชนิด ประเภท ชิ นส่วนและ

อุปกรณ์มาตรฐาน  การใชง้านของอุปกรณ์นาํเจาะและจบัยึดชิ นงาน พร้อมสร้างอุปกรณ์ 
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 30111-2204 เทคโนโลยซีีเอน็ซี 2-3-3 

  (Computer Numerical Control Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการทาํงานเครือง ซีเอน็ซี โครงสร้าง ส่วนประกอบเครืองซีเอน็ซี 

2. สามารถเขียนโปรแกรมซีเอน็ซี และปฏิบติังานกบัเครืองจกัรกลซีเอน็ซี 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีต่อการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ มีระเบียบแบบแผนและคาํนึงถึงความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกับหลกัการทาํงานของเครืองซีเอ็นซี โครงสร้าง ส่วนประกอบเครือง ซีเอ็นซี        

ตามขอ้กาํหนด 

2. ปฏิบติังานเขียนโปรแกรมซีเอน็ซี และปฏิบติังานกบัเครืองจกัรกลซีเอน็ซีตามขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานของเครืองซีเอน็ซี โครงสร้างและส่วนประกอบของเครืองซีเอน็ซี

ในระบบการควบคุม ระบบแนวแกน  ระบบโคออดิเนต โครงสร้างโปรแกรมตามมาตรฐาน การเขียนโปรแกรม  

การทดสอบโปรแกรมสําหรับงานเครืองกลึง งานเครืองกดั การตรวจสอบดว้ยโปรแกรมSimulation หรือ

เครืองซีเอน็ซี 
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30111-2205 งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลติ 2-2-3 

   (Electrical  Industrial  Production) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้าง ส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน เครืองมืออุปกรณ์ การออกแบบเลือกใช ้

วธีิการใชง้าน วธีิการบาํรุงรักษาและการวเิคราะห์ปัญหาของไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต 

2. สามารถออกแบบและเลือกใชร้ะบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต 

3. สามารถปฏิบติังานในการบาํรุงรักษาไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีต่อการปฏิบติังานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบและปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน เครืองมืออุปกรณ์  การออกแบบเลือกใช ้

วธีิการใชง้าน  วธีิการบาํรุงรักษา   และการวเิคราะห์ปัญหาของไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต 

2. ออกแบบและเลือกใชไ้ฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานและบาํรุงรักษาไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตตามขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้างส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน เครืองมืออุปกรณ์ การออกแบบ

เลือกใช ้วิธีการใชง้าน วิธีการบาํรุงรักษาและการวิเคราะห์ปัญหาของไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต ระบบไฟฟ้า

เฟสเดียวและสามเฟส หมอ้แปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  ตูเ้มนสวทิช์ (MDB)  

การคาํนวณขนาดของอุปกรณ์ป้องกนัและตวันาํไฟฟ้า 
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 30111-2206 งานเครืองจกัรกลของไหล 2-2-3 

   (Fluid Machine) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน เครืองมืออุปกรณ์ การคาํนวณเพือเลือกใช ้วธีิการใช้

งาน วธีิการบาํรุงรักษา และการวเิคราะห์ปัญหาของเครืองจกัรกลของไหลในงานอุตสาหกรรม 

2. สามารถคาํนวณตามหลกัการกลศาสตร์ของไหลเพือเลอืกใชเ้ครืองจกัรกลของไหลในงานอตุสาหกรรม 

3. สามารถบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลของไหลในงานอุตสาหกรรม 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ

และปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน เครืองมืออุปกรณ์ การออกแบบเลือกใช ้

วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุงรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครืองจักรกลของไหลในงาน

อุตสาหกรรม 

2. คาํนวณเพือเลือกใชเ้ครืองจกัรกลของไหลในงานอุตสาหกรรมตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานและบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลของไหลในงานอุตสาหกรรมขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั โครงสร้างส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน เครืองมืออุปกรณ์ การคาํนวณเพือ

เลือกใช้ วิธีการใช้งาน วิธีการบาํรุงรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครืองจกัรกลของไหล ประกอบดว้ยปัม

อุตสาหกรรม (Industrial pump) เครืองอดัอากาศ (Compressor) พดัลม (Industrial fan) และโบลเวอร์ (Blower) 
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30111-2207 งานเครืองจกัรกลของแข็ง 2-2-3 

(Solid Machine) 

วชิาบงัคบัก่อน :  30100-0105  ความแขง็แรงของวสัดุ 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เข้าใจเกียวกับโครงสร้างส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน เครืองมืออุปกรณ์ การออกแบบคาํนวณ

เพือเลือกใช ้วธีิการใชง้าน วธีิการบาํรุงรักษา และการวเิคราะห์ปัญหาของเครืองจกัรกลของแขง็ในงาน

อุตสาหกรรม 

2. สามารถออกแบบและคาํนวณเพือเลือกใชเ้ครืองจกัรกลของแขง็ในงานอุตสาหกรรม 

3. สามารถบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลของแขง็ในงานอุตสาหกรรม 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีต่อการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ

และปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน เครืองมืออุปกรณ์ การออกแบบคาํนวณ

เพือเลือกใช ้วธีิการใชง้าน วธีิการบาํรุงรักษา และการวเิคราะห์ปัญหาของเครืองจกัรกลของแขง็ในงาน

อุตสาหกรรม 

2. ออกแบบคาํนวณเพือเลือกใชเ้ครืองจกัรกลของแขง็ในงานอุตสาหกรรมตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานและบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลของแขง็ในงานอุตสาหกรรมขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั โครงสร้างส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน เครืองมืออุปกรณ์ การออกแบบคาํนวณ

เพือเลือกใช้ วิธีการใช้งาน วิธีการบาํรุงรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครืองจกัรกลของแข็ง ประกอบดว้ย

สายพานลาํลียง โซ่ลาํเลียง สกรูลาํเลียง กระพอ้ลาํเลียง การลาํเลียงดว้ยระบบลมอดั เครืองบดย่อยวสัดุ (Crusher)  

เครืองคดัแยกวสัดุ (Separator)  เครืองดกัฝุ่ น (Dust filter)  เครืองผสมวสัดุ (Mixer)  หมอ้บดเผาวสัดุ (Kline mill)  

เครืองบรรจุหีบห่อ (Packing) 
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30111-2208 งานเครืองจกัรกลความร้อน 2-2-3 

        (Thermal Machine) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เข้าใจเกียวกับโครงสร้างส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน เครืองมืออุปกรณ์ การออกแบบเลือกใช้ 

วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุงรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครืองจักรกลความร้อนในงาน

อุตสาหกรรม 

2. สามารถออกแบบและเลือกใชเ้ครืองจกัรกลความร้อนในงานอุตสาหกรรม 

3. สามารถใชง้านและบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลความร้อนในงานอุตสาหกรรม 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบ

และปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกับโครงสร้างส่วนประกอบ หลักการทํางาน เครืองมืออุปกรณ์ การคาํนวณ 

เพือออกแบบเลือกใช ้วธีิการใชง้าน วธีิการบาํรุงรักษา และการวเิคราะห์ปัญหาของเครืองจกัรกลความร้อน

ในงานอุตสาหกรรม 

2. ออกแบบคาํนวณเพือเลือกใชเ้ครืองจกัรกลความร้อนในงานอุตสาหกรรมตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานและบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลความร้อนในงานอุตสาหกรรมขอ้กาํหนด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้าง ส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน เครืองมืออุปกรณ์ การออกแบบคาํนวณ

เพือเลือกใช้ วิธีการใช้งาน วิธีการบาํรุงรักษา และการวิเคราะห์ปัญหาของเครืองจกัรกลความร้อน ประกอบด้วย

หมอ้นาํ (Boiler)  เครืองแลกเปลียนความร้อน (Heat exchanger) หวัพ่นเปลวไฟ (Burner) และหอผึง (Cooling tower) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

รายวชิาทวภิาค ี
 

30111-52xx งานเทคโนโลยวีศิวกรรมอุตสาหกรรมการผลติ ...        *-*-* 

 (Manufacturing Industry Work ...) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคโนโลยีวศิวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิตในสถาน

ประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคโนโลยีวศิวกรรม

อุตสาหกรรมการผลิตเตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

2. วางแผนเตรียมการดาํเนินงานทางดา้นเทคโนโลยีวศิวกรรมอุตสาหกรรมการผลิตตามหลกัการและ

กระบวนการ 

3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นเทคโนโลยีวศิวกรรมอุตสาหกรรมการผลิตตามหลกัการ กระบวนการ 

และภาระงานทีรับผิดชอบ 

4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิตใน

สถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน การดาํเนินงาน  การประเมินผล

และแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

(หน้าว่าง) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

คาํอธิบายรายวชิา 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

30111-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

30111-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30111-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

30111-8001 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 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

30111-8002 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 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

30111-8003 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 30111-8002 ในสถานประกอบการ สถาน-

ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

คาํอธิบายรายวชิา 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

30111-8501 โครงงาน *-*-4 

30111-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30111-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

30111-8501 โครงงาน *-*-4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขนัตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็น

ระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพที

ศึกษาเพือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  

การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การดาํเนินงานโครงงาน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

30111-8502 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. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอยา่งเป็น

ระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพที

ศึกษาเพือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  

การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การดาํเนินงานโครงงาน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 
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30111-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 (Project 2) 

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 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพที

ศึกษาเพือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  

การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การดาํเนินงานโครงงาน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 

 (ผู ้เรียนสามารถจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานทีต่อเนืองจากรายวิชา 30111-8502  หรือ 

เป็นโครงงานใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 

 
30100-0105 ความแข็งแรงของวสัดุ 3-0-3 

30101-2110         งานซ่อมเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและเครืองยนตดี์เซล                   2-3-3 

30102-9002 เทคนิคการอบชุบโลหะ 2-3-3 

30111-9001 เทคนิคงานเชือมและการตรวจสอบ 2-3-3 

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 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

30100-0105 ความแข็งแรงของวสัดุ 3-0-3 

 (Strength of Materials) 

  วชิาบงัคบัก่อน : กลศาสตร์วศิวกรรม (30100-0101) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการของความเคน้และความเครียด และสมบติัทางกลของวสัดุ 

2. สามารถประยุกต์ใช้หลกัความแข็งแรงของวสัดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ นส่วน

โครงสร้างและเครืองจกัรกล 

3. มีเจตคติทีดีในการสืบคน้ความรู้และใช้หลกัเหตุผลของกลศาสตร์ของแข็งในการแก้ปัญหา มีความ

ตระหนกัถึงความปลอดภยัและความคุม้ค่าของวสัดุ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของความเคน้ ความเครียดและสมบติัทางกลของวสัดุ 

2. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการคาํนวณหาความเคน้  ความเครียด  การบิดของชิ นส่วน 

3. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการคาํนวณหาโมเมนต ์ความเคน้ดดั ความเคน้เฉือน การรวมความเคน้ในคาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบัแนวคิดและองคป์ระกอบของความเคน้และความเครียด  สมบติัทางกลของวสัดุ  ความเคน้

ในภาชนะความดนั  การต่อกนัโดยการเชือมและโดยการใชห้มุดยาํ  การบิดของเพลา  โมเมนตด์ดั  แรงเฉือน  ความ

เคน้ดดั  ความเคน้เฉือนในคาน  การรวมความเคน้และการประยุกตค์วามรู้ในงานอาชีพ 
 

30101-2110         งานซ่อมเครืองยนต์แก๊สโซลนีและเครืองยนต์ดีเซล                              2-3-3 

                                       (Repair of gasoline and diesel engines Practice) 
  

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 

2. สามารถถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งและซ่อมเครืองยนต์แก๊สโซลีน

และดีเซล 

3. มีกิจนิสัยทีดีในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ 

ประหยดั มีวินยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการถอดประกอบตรวจวเิคราะห์แก้ไขปั้ญหาขอ้ขดัขอ้งและซ่อมเครืองยนต์

แก๊สโซลีนและดีเซล 

3. ถอดประกอบตรวจวเิคราะห์แกไ้ขปั้ญหาขอ้ขดัขอ้งและซ่อมเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 

4. ปรับแต่ง บาํรุงรักษาและบริการระบบต่าง ๆ ของเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนดีเซล 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัปฏิบติัเกียวกบัการทาํงานการใชเ้ครืองมือ การถอดประกอบ การตรวจสอบวเิคราะห์ 

แก้ไขปั้ญหาขอ้ขดัขอ้งชิ นส่วนของระบบต่าง  ๆการติดเครืองยนต์การปรับแต่งและการบาํรุงรักษาเครืองยนตแ์ก๊สโซลีน

และเครืองยนตดี์เซล 

 

30102-9002  เทคนิคการอบชุบโลหะ       2-3-3  

  (Heat Treatment Technique) 
  

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการของกระบวนการปรับปรุงสมบติัโลหะ 

2. เตรียมเครืองมือ และปฏิบติัการปรับปรุงสมบติัชินส่วนดว้ยกรรมวิธีชุบแข็ง (Hardening) อบคืนตวั

(Tempering) อบปกติ (Normalizing) อบอ่อน (Annealing) ชุบผิวแขง็ (Surface Hardening) 

3. ปฏิบติัการทดสอบความแข็งแบบร็อคเวล (Rockwell) แบบบริเนล (Brinell) และแบบวิกเกอร์

(Vickers) 

4. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีความตระหนกัถึงคุณภาพของงาน

ปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัเทคนิคการอบชุบ การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค แผนภาพสมดุล 

(Equilibrium Diagram) 

2. ปรับปรุงสมบติัชินส่วนดว้ยกรรมวธีิทางความร้อน 

3. ทดสอบความแขง็วสัดุ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัเทคนิคการอบชุบ การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค แผนภาพสมดุล (Equilibrium 

Diagram) เลือกใชว้สัดุ ปฏิบติัการปรับปรุงสมบติัชินส่วนดว้ยกรรมวธีิชุบแขง็ (Hardening) อบคืนตวั (Tempering) 

อบปกติ (Normalizing) อบอ่อน (Annealing) ชุบผิวแข็ง (Surface Hardening) ทดสอบความแข็งแบบร็อคเวล 

(Rockwell) แบบบริเนล (Brinell) และแบบวกิเกอร์ (Vickers) ปฎิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
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30111-9001 เทคนิคงานเชือมและการตรวจสอบ     2-3-3 

                              (Welding and Inspection Technique) 
  

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัสัญลกัษณ์งานเชือม งานเชือมไฟฟ้า งานตดัแก็ส  งานบดักรีแขง็ งานตรวจสอบรอย

ร้าว ดว้ยสารแทรกซึม และงานตรวจขนาดแนวเชือม 

2. สามารถปฏิบติังานเชือมไฟฟ้า งานตดัแก็ส  งานบดักรีแข็ง  งานตรวจสอบรอยร้าวดว้ยสารแทรก

ซึม  และงานตรวจขนาดแนวเชือม 

3. มีกิจนิสัยในการปฏิบติังานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัสัญลกัษณ์งานเชือม งานเชือมไฟฟ้า  งานตดัแก็ส  งานบดักรีแขง็ งานตรวจสอบ

รอยร้าวดว้ยสารแทรกซึม  และงานตรวจขนาดแนวเชือมตามหลกัวชิาการ 

2. ปฏิบติังานเขียนแบสัญลกัษณ์งานเชือม เชือมไฟฟ้า ตดัแก็ส  บดักรีแข็ง  ตรวจสอบรอยร้าว

ดว้ยสารแทรกซึม  และตรวจขนาดแนวเชือมตามขอ้กาํหนด 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบตัิเกียวกบังานเชือมไฟฟ้า การเลือกลวดเชือม เครืองเชือม  การเตรียมชิ นงาน งาน

เขียนแบบสัญลกัษณ์งานเชือม งานตดัแก็ส งานบดักรีแข็ง งานตรวจสอบรอยร้าวดว้ยสารแทรกซึม และงานตรวจ

ขนาดแนวเชือม 

 

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 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษทีเกียวข้องกับการสมัครงาน และ 

การปฏิบัติงานอาชีพ การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ การกรอก

แบบฟอร์มใบสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คาํศพัท ์สํานวนประโยค ทีใชใ้นการปฏิบติังาน 

การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ

เพือการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

 

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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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 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการอ่านภาษาองักฤษทีเกียวข้องกับงานอาชีพ การอ่านข้อความ ขนัตอน  

การปฏิบติังาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากสือสิงพิมพ ์และสือออนไลน์ การใชก้ลยุทธ์การอ่าน

อย่างเร็วเพือหาขอ้มูลเฉพาะทีตอ้งการ (Scanning) การอ่านอย่างเร็วเพือจบัประเด็นสําคญั (Skimming) การเดา

ความหมายจากบริบท (Context Clues) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลกั (Main Idea) การสรุปใจความ

สําคญัของเรืองเกียวกบังานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

 

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 
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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 

 

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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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 

  



131 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 

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 

 




