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คาํนํา 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช   เป็นหลกัสูตรทีพฒันาขึน เพือใช้ 

ในการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง และเพือยกระดบัการศึกษาวิชาชีพของ

บุคคลให้สูงขึน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตาม

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนยดึโยงกบั

มาตรฐานอาชีพ โดยเนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติั เพือพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนระดบัเทคนิค รวมทงัคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสยัทีเหมาะสมในการทาํงาน  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการกาํลงัคน

ของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได ้โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกระบบ

และวิธีการเรียนไดอ้ย่างเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน  ส่งเสริมให้มีการประสาน

ความร่วมมือเพือจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่วยงาน 

สถานประกอบการและองคก์รต่าง ๆ ทงัในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถินและระดบัชาติ 
 

 การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พุทธศกัราช   สาํเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมือ

อย่างดียิงจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก ์ครูผูส้อน ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิทงัภาครัฐ

และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามทีปรากฏ ซึงไดอุ้ทิศสติปัญญา ความรู้และประสบการณ์ 

เพือการพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสาํคญั ในการนี สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการทุกท่านไว ้ณ ทีนี 
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พุทธศักราช 2563 
 

หลกัการของหลกัสูตร 
 

 

1. เป็นหลกัสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง เพือพฒันากาํลงัคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ 

มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ

แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแห่งชาติ 
 

2. เป็นหลกัสูตรทีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง 

สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน 

สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ 

สถานประกอบอาชีพอิสระ 
 

3. เป็นหลกัสูตรทีมุ่งเน้นให้ผูส้าํเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบติัไดจ้ริง 

มีความเป็นผูน้าํและสามารถทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้ 
 

4. เป็นหลกัสูตรทีสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนัระหว่างหน่วยงานและองคก์ร 

ทีเกียวขอ้ง ทงัภาครัฐและเอกชน 
 

5. เป็นหลกัสูตรทีเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถิน มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร

ให้ตรงตามความต้องการและสอดคลอ้งกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพือเพิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัของประเทศ 
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จุดหมายของหลกัสูตร 
 

 

1. เพือให้มีความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ มีทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารเพือใช้ในการดาํรงชีวิตและงานอาชีพ สามารถศึกษาคน้ควา้เพิมเติมหรือ

ศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน 
 

2. เพือให้มีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ ทกัษะจาก

ศาสตร์ต่าง ๆ ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงทางเทคโนโลย ี
 

3. เพือให้มีปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหา ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ แสวงหา

ความรู้และแนวทางใหม่ ๆ มาพฒันาตนเองและประยกุตใ์ชใ้นการสร้างงานใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพและ

การพฒันางานอาชีพอยา่งต่อเนือง 
 

4. เพือให้มีเจตคติทีดีต่ออาชีพ มีความมนัใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักหน่วยงาน สามารถทาํงาน

เป็นหมู่คณะไดดี้ มีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 
 

5. เพือใหมี้บุคลิกภาพทีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซือสตัย ์มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทงัร่างกายและจิตใจ 

เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพนนั ๆ 
 

6. เพือใหเ้ป็นผูมี้พฤติกรรมทางสงัคมทีดีงาม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ทงัในการทาํงาน การอยูร่่วมกนั 

มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ทอ้งถินและประเทศชาติ อุทิศตนเพือสังคม เขา้ใจและเห็นคุณค่า

ของศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิน ตระหนกัในปัญหาและความสาํคญัของสิงแวดลอ้ม 
 

7. เพือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกาํลงัสาํคญั

ในดา้นการผลิตและใหบ้ริการ 
 

8. เพือให้เห็นคุณค่าและดาํรงไวซึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองดี 

ตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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หลกัเกณฑ์การใช้ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 
 

 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรนี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียนทีกาํหนด และ

นาํผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนไดห้ลากหลายรูปแบบ 

เพือให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ วิธีการและการดาํเนินงาน มีทกัษะการปฏิบติังานตามแบบแผน

และปรับตวัไดภ้ายใตค้วามเปลียนแปลง สามารถบูรณาการและประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะทางวิชาการ 

ทีสัมพนัธ์กบัวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในการตดัสินใจ วางแผน แกปั้ญหาบริหาร

จดัการ ประสานงานและประเมินผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม มีส่วนร่วมในการวางแผนและพฒันา 

ริเริมสิงใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอื้นและหมู่คณะ รวมทงัมีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เจตคติและกิจนิสยัทีเหมาะสมในการทาํงาน 
 

2. การจดัการศึกษาและเวลาเรียน 
 

2.1 การจดัการศึกษาในระบบปกติสาํหรับผูเ้ขา้เรียนทีสาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามทีหลกัสูตรกาํหนด ใช้ระยะเวลา  ปีการศึกษา 

ส่วนผูเ้ขา้เรียนทีสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูเ้ขา้เรียนทีสาํเร็จการศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาทีกาํหนด ใชร้ะยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 

 ปีการศึกษา และเป็นไปตามเงือนไขทีหลกัสูตรกาํหนด 

2.2 การจดัเวลาเรียนใหด้าํเนินการ ดงันี 

2.2.1 ในปีการศึกษาหนึง ๆ  ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค 

ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ รวมเวลาการวดัผล โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิตตามทีกาํหนด และ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามทีเห็นสมควร 

2.2.2 การเรียนในระบบชนัเรียน ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการสอนไม่นอ้ยกว่า

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

 ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 83 - 90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑด์งันี 

3.1 รายวิชาทฤษฎีทีใชเ้วลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชวัโมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชวัโมงต่อภาคเรียน 

รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.2 รายวิชาปฏิบติัทีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ 2 ชวัโมงต่อสัปดาห์ 

หรือ 36 ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3 รายวิชาปฏิบติัทีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชวัโมงต่อสปัดาห์ หรือ 

54 ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ทีใชเ้วลาไม่น้อยกว่า 54 ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล 

มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ทีใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า 54 ชวัโมงต่อภาคเรียน 

รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.6 การทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ ทีใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า  ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล 

มีค่าเท่ากบั  หน่วยกิต 
 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
 

 โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงันี 

4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่นอ้ยกว่า 21 หน่วยกิต 

 4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 

 4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

 4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

 4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

 4.1.5 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 

 4.1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่า 56 หน่วยกิต 

 4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน 

 4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

 4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

 4.2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

 4.2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชวัโมง/สปัดาห์)  - หน่วยกิต 
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หมายเหตุ 

1) จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาในหลกัสูตร ให้เป็นไปตามทีกาํหนดไว ้

ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

2) การพฒันารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็นรายวิชาบงัคบั

ทีสะทอ้นความเป็นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ดา้นสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซึงยดึโยง

กบัมาตรฐานอาชีพ จึงตอ้งพฒันากลุ่มรายวิชาใหค้รบจาํนวนหน่วยกิตทีกาํหนด และผูเ้รียนตอ้งเรียนทุกรายวิชา 

3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดัรายวิชาเลือกตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และ

หรือพฒันาเพิมตามความตอ้งการเฉพาะดา้นของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ภูมิภาค เพือเพิม 

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทงันี ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

ทีประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกาํหนด 

 

5. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัภาคการผลิต

และหรือภาคบริการ หลงัจากทีผูเ้รียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบติัเบืองต้นในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันแลว้ระยะเวลาหนึง ทังนี เพือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ไดส้มัผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ  เครืองมือ เครืองจกัร อุปกรณ์ทีทนัสมยั  และบรรยากาศการทาํงานร่วมกนั  

ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนทาํได ้คิดเป็น 

ทาํเป็นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนือง  ตลอดจนเกิดความมนัใจและเจตคติทีดีในการทาํงานและการประกอบ

อาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพตอ้งดาํเนินการ ดงันี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรูปของ

การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรียนที 3 และหรือ

ภาคเรียนที 4 โดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ยกว่า 320 ชวัโมง กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต 

กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องการเพิมพูนประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

สามารถนาํรายวิชาทีตรงหรือสมัพนัธก์บัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานของรัฐในภาคเรียนทีจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได ้ รวมไม่นอ้ยกว่า 1 ภาคเรียน 

5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอืน 
 

6. โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นรายวิชาทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้ บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 

จากสิงทีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตงัแต่การเลือกหัวขอ้หรือเรือง 

ทีจะศึกษา ทดลอง พฒันาและหรือประดิษฐคิ์ดคน้ โดยการวางแผน กาํหนดขนัตอนกระบวนการ ดาํเนินการ 

ประเมินผล สรุปและจัดทาํรายงานเพือนําเสนอ ซึงอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ทังนี ขึนอยู่กบั

ลกัษณะของโครงงานนนั ๆ  โดยการจดัทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพดงักล่าวตอ้งดาํเนินการ ดงันี 
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6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผูเ้รียนจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

ทีสัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา ในภาคเรียนที 3 และหรือภาคเรียนที 4 รวมจาํนวน 4 หน่วยกิต ใชเ้วลา 

ไม่น้อยกว่า 216 ชั วโมง ทังนี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั วโมงเรียน 4 ชั วโมงต่อสัปดาห์ 

กรณีทีกาํหนดใหเ้รียนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต 

 หากจดัให้เรียนรายวิชาโครงงาน 2 หน่วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชวัโมงเรียนต่อสปัดาห์ทีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอืน 

 

7. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชวัโมงต่อสปัดาห์

ทุกภาคเรียน เพือส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

ระเบียบวินัย การต่อตา้นความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ในดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์

ทรงเป็นประมุข  ทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสาํนึกและจิตอาสาในการอนุรักษ์

สิงแวดลอ้มและทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถิน  ทงันี โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ในการวางแผน ลงมือปฏิบติั 

ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 

 สาํหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทีสถานประกอบการจดัขึน 

7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการ

จดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง 
 

8. การปรับพืนฐานวชิาชีพ 
 

8.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้เรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง

ทีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูเ้ข้าเรียนทีสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ต่างประเภทวิชา และสาขาวิชาทีกาํหนด เรียนรายวิชาปรับพืนฐาน

วิชาชีพทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา เพือให้มีความรู้และทกัษะพืนฐานทีจาํเป็น

สาํหรับการเรียนในสาขาวิชานนั 

8.2 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วิชาชีพชนัสูง 

8.3 กรณีผูเ้ขา้เรียนทีมีความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพทีหลกัสูตรกาํหนด 

มาก่อนเขา้เรียน สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนรู้ได ้โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย

การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง 
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9. การจดัแผนการเรียน 
 

เป็นการกาํหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรทีจะดาํเนินการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน 

โดยจัดอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 40 : 60 

ทงันี ขึนอยูก่บัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซึงมีขอ้เสนอแนะดงันี 

9.1 จดัรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคาํนึงถึงรายวิชาทีตอ้งเรียนตามลาํดบัก่อน-หลงั ความง่าย-ยาก

ของรายวิชา ความต่อเนืองและเชือมโยงสมัพนัธก์นัของรายวชิา รวมทงัรายวิชาทีสามารถบูรณาการจดัการเรียนรู้

ร่วมกนัในลกัษณะของงาน โครงงานและหรือชินงานในแต่ละภาคเรียน 

9.2 จดัใหผู้เ้รียนเรียนรายวิชาบงัคบัในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้ครบ

ตามทีกาํหนดในโครงสร้างหลกัสูตร 

9.2.1 การจดัรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ควรจดักระจายทุกภาคเรียน 

9.2.2 การจดัรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน โดยเฉพาะรายวิชาทีเป็นพืนฐานของ

การเรียนวิชาชีพควรจดัใหเ้รียนในภาคเรียนที 1 

9.2.3 การจดัรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ควรจดัใหเ้รียนก่อนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะ

วิชาชีพเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 

9.3 จัดให้ผูเ้รียนได้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรี 

ตามความถนดั ความสนใจ เพือสนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพดา้นสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางาน 

9.4 จดัรายวิชาทวิภาคีทีนาํไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

โดยประสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือพิจารณากาํหนดภาคเรียน

ทีจดัฝึกอาชีพ รวมทงักาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีตรงกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานของรัฐทีนาํไปร่วมฝึกอาชีพในภาคเรียนนนั ๆ 

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

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

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

ของหลกัสูตรสาขาวิชานนั ๆ 

ในภาคเรียนทีจดัฝึกงานนี ใหส้ถานศึกษาพิจารณากาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีตรงกบัลกัษณะงาน

ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือนาํไปเรียนและฝึกปฏิบติัในภาคเรียนทีจดัฝึกงานดว้ย 

การจดัฝึกงานในภาคเรียนฤดูร้อนสามารถทาํไดโ้ดยตอ้งพิจารณาระยะเวลาในการฝึกใหค้รบ

ตามทีหลกัสูตรกาํหนด 

9.6 จดัรายวิชาโครงงานในภาคเรียนที 3 หรือ 4 ครังเดียว จาํนวน  หน่วยกิต (  ชวัโมงต่อสปัดาห์

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

(  ชวัโมงต่อสปัดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเงือนไขของหลกัสูตรสาขาวิชานนั  ๆ
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9.7 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละไม่นอ้ยกว่า 2 ชวัโมงต่อสปัดาห์ 

9.8 จดัจาํนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาํหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

และไม่เกิน 12 หน่วยกิต สาํหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนภาคเรียนฤดูร้อนจดัไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต 

ทงันี เวลาในการจดัการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร้อนโดยเฉลียไม่ควรเกิน  ชวัโมง

ต่อสปัดาห์ ส่วนการเรียนแบบไม่เต็มเวลาไม่ควรเกิน  ชวัโมงต่อสปัดาห์ 

 หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัมีเหตุผลและความจาํเป็นในการจดัหน่วยกิตและเวลา

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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(หน้าว่าง) 
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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิา อุตสาหกรรม 

สาขาวชิา  เทคนิคการผลติ 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพือให้สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้และทกัษะดา้นภาษาและการสือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

และทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพือให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลกัการของงานอาชีพทีสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพดา้นเทคนิคการผลิต    

ใหท้นัต่อการเปลียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี

3. เพือใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพืนฐานดา้นเทคนิคการผลิต 

4. เพือใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นเทคนิคการผลิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

5. เพือให้สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ แกปั้ญหา สร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันางาน  

ดา้นเทคนิคการผลิต 

6. เพือให้สามารถปฏิบติังานดา้นเทคนิคการผลิต ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทงั

การใชค้วามรู้และทกัษะเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึนได ้

7. เพือให้มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ซือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย เป็นผูมี้

ความรับผดิชอบต่อสงัคม สิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชนัสูง ประเภทวิชา 

อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซือสัตยสุ์จริต 

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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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  

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 ปฏิบติังานอาชีพดา้น เทคนิคการผลิตตามหลกัการและแบบแผนทีกาํหนด โดยใช้/

เลือกใช/้ปรับใชก้ระบวนการปฏิบติังานทีเหมาะสม 

3.3.3 เลือก ใช้และบํารุงรักษาเครืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4  ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพือพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5  อ่านแบบ เขียนแบบ และวิเคราะห์แบบงาน 

3.3.6  ปรับ แปรรูปและขึนรูปงานดว้ยเครืองมือกล 

3.3.7  เขียนโปรแกรมเอน็ซี 

3.3.8  ตรวจสอบ และวางแผนการซ่อมบาํรุงเครืองมือกล 
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สาขางานเครืองมือกล 

3.3.9  ตดัสินใจวางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงานอาชีพ

ผลิตชินส่วนเครืองมือกลทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.10  ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานผลิตชินส่วนเครืองมือกล 

3.3.11  การบริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพผลิตชิ นส่วน

เครืองมือกล ดว้ยตนเอง 

3.3.12  อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานเครืองมือกล 

3.3.13  ผลิตชินส่วนเครืองมือกล ดว้ยเครืองมือกล และเครืองมือกลซีเอน็ซี 

3.3.14  ตรวจสอบ ถอด และประกอบชินส่วนเครืองมือกล 
 

สาขางานแม่พมิพ์โลหะ 

3.3.9  ตดัสินใจวางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงานอาชีพ

ผลิตแม่พิมพโ์ลหะทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.10  ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานผลิตแม่พิมพโ์ลหะ 

3.3.11  การบริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพผลิตแม่พิมพโ์ลหะ 

ดว้ยตนเอง 

3.3.12  อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานแม่พิมพโ์ลหะ 

3.3.13  ผลิตชินส่วนแม่พิมพโ์ลหะดว้ยเครืองมือกล และเครืองมือกลซีเอน็ซี 

3.3.14  ตรวจสอบ ถอดและประกอบชินส่วนแม่พิมพโ์ลหะ 

3.3.15  ทดลองแม่พิมพโ์ลหะ 
 

สาขางานแม่พมิพ์พลาสตกิ 

3.3.9  ตดัสินใจวางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงานอาชีพ

ผลิตแม่พิมพพ์ลาสติก ทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.10  ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานผลิตแม่พิมพพ์ลาสติก 

3.3.11  การบริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพผลิตแม่พิมพ์

พลาสติก ดว้ยตนเอง 

3.3.12  อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานแม่พิมพพ์ลาสติก 

3.3.13  ผลิตชินส่วนแม่พิมพพ์ลาสติกดว้ยเครืองมือกล และเครืองมือกลซีเอน็ซี 
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3.3.14  ตรวจสอบ ถอด และประกอบชินส่วนแม่พิมพพ์ลาสติก 

3.3.15  ทดลองแม่พิมพพ์ลาสติก 
 

สาขางานผลติชินส่วนยานยนต์ 

3.3.9  ตดัสินใจวางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงานอาชีพ

ผลิตชินส่วนยานยนตที์ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.10  ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานผลิตชินส่วนยานยนต ์

3.3.11  การบริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพผลิตชินส่วนยานยนต ์

ดว้ยตนเอง 

3.3.12  อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานชินส่วนยานยนต ์

3.3.13  ผลิตชินส่วนยานยนต ์ดว้ยเครืองมือกล และเครืองมือกลซีเอน็ซี 

3.3.14  ตรวจสอบ ถอด และประกอบชินส่วนแม่พิมพ ์

3.3.15  ใชแ้ม่พิมพผ์ลิตชินส่วนยานยนต ์
 

สาขางานผลติชินส่วนเครืองจกัรกล 

3.3.9  ตดัสินใจวางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงานอาชีพ

ผลิตชินส่วนเครืองจกัรกล ทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.10  ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานผลิตชินส่วนเครืองจกัรกล 

3.3.11  การบริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพผลิตชิ นส่วน

เครืองจกัรกล ดว้ยตนเอง 

3.3.12  อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานเครืองจกัรกล 

3.3.13  ผลิตชินส่วนเครืองจกัรกล ดว้ยการเชือมประกอบ ใชเ้ครืองมือกล และเครืองมือกลซีเอน็ซี 

3.3.14  ตรวจสอบ ซ่อมบาํรุง บาํรุงรักษา และติดตงัชินส่วนเครืองจกัรกล 
 

สาขางานโพลเีมคคานิกส์และระบบอตัโนมตั ิ

3.3.9  ตดัสินใจวางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงานอาชีพ

โพลีเมคคานิกส์และระบบอตัโนมติั ทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.10  ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานโพลีเมคคานิกส์และระบบอตัโนมติั 

3.3.11  การบริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพโพลีเมคคานิกส์

และระบบอตัโนมติั ดว้ยตนเอง 
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3.3.12  อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานสร้างชุดกลไกควบคุมดว้ยระบบอตัโนมติั 

3.3.13  สร้างและประกอบชุดกลไกควบคุมดว้ยระบบอตัโนมติั 

3.3.14  ประกอบ ปรับ ถอด และตรวจสอบชุดกลไกควบคุมดว้ยระบบอตัโนมติั 
 

สาขางานผลติชินส่วนอากาศยาน 

3.3.9  ตดัสินใจวางแผนและแกไ้ขปัญหาทีไม่คุน้เคยหรือซบัซอ้นและเป็นนามธรรมในงานอาชีพ

ผลิตชินส่วนอากาศยานทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.10  ประยุกต์ใชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานผลิตชินส่วนอากาศยาน 

3.3.11  การบริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพผลิตชิ นส่วน

อากาศยานดว้ยตนเอง 

3.3.12  อ่านแบบ เขียนแบบและวิเคราะห์แบบงานชินส่วนอากาศยาน 

3.3.13  ผลิตชินส่วนอากาศยานดว้ยเครืองมือกลซีเอน็ซี  กระบวนการพิเศษและการผลิตแบบลีน 

3.3.14  ตรวจสอบชินส่วนอากาศยานดว้ยเครืองมือวดั  มิติ 
3.3.15  ประกอบชินส่วนโครงสร้างเครืองบิน 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาเทคนิคการผลติ 
 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 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 

โครงสร้างนีสําหรับผู ้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  สาขาวิชาเครืองมือกลและซ่อมบาํรุงหรือเทียบเท่า 
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สาํหรับผูส้ําเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอืน 

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ทีไม่มีพืนฐานวิชาชีพ จะตอ้งเรียนรายวิชาปรับพืนฐาน

วิชาชีพ ต่อไปนี 
 

  รหัสวชิา ชือวชิา        ท-ป-น 

 30100-0001 งานเทคนิคเบืองตน้      0-6-2 

 30100-0002 เขียนแบบเทคนิค      1-3-2 

 30100-0003 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์     1-3-2 

 30100-0004 วสัดุช่าง        2-0-2 

 30100-0005 งานวดัละเอียด       1-2-2 

 30100-0006 งานชินส่วนเครืองกลทวัไป     1-3-2 

 30100-0007 งานเชือมและโลหะแผน่      1-3-2 

 30100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบืองตน้      1-2-2 

 30100-0009 งานเครืองมือกลเบืองตน้      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 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกว่า    หน่วยกิต)  
 

 ให้เรียนรายวิชา -  จ ํานวน  หน่วยกิต แล้วเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอืน 

ทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาทีเรียนจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 

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 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต)  
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบืองตน้ 2-2-3 

30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์และการสือสาร 2-2-3 

30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิต 2-2-3 

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  (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 
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รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   (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 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวิตเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสมัพนัธใ์นการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวิทยาสงัคมว่าดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพือพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพือพฒันาคุณภาพชีวิต 0-2-1 

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

           หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า   56  หน่วยกิต 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน  ( 15 หน่วยกิต )  
  

 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี 

 กลุ่มการจดัการอาชีพ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 

30001-1051 กฎหมายทวัไปเกียวกบังานอาชีพ 1-0-1 

 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

 กลุ่มพืนฐานวชิาชีพ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม                  3-0-3 

30100-0105 ความแข็งแรงของวสัดุ                  3-0-3 

30100-0116 การออกแบบเครืองจกัรกล                               3-0-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 21  หน่วยกิต)   
  

 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-2001 เทคนิคการผลิตชินส่วนดว้ยเครืองมือกล 1         1-6-3 

30102-2002 เขียนแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์         2-3-3 

30102-2003 โปรแกรมซีเอน็ซี         2-3-3 

30102-2004 เทคนิคการผลิตดว้ยเครืองมือกลซีเอน็ซี         1-6-3 

30102-2005 ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์         2-3-3 

30102-2006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม         2-2-3 

30102-2007 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม         2-2-3 
 

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึงใหค้รบตามทีกาํหนดในกรณีทีตอ้งการใหผู้เ้รียน

ไดส้าขางานนนั 

 
 



25 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  

       2.3.1 สาขางานเครืองมือกล 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-2101 เทคนิคเขียนแบบเครืองมือกล 2-3-3 

30102-2102 เทคนิคการผลิตชินส่วนดว้ยเครืองมือกล 2 1-6-3 

30102-2103 เทคนิคการผลิตชินส่วนดว้ยเครืองมือกล 3 1-6-3 

30102-2104 เทคนิคการผลิตชินส่วนดว้ยเครืองมือกล 4 1-6-3 

30102-2105 เครืองมือตดัในงานอุตสาหกรรม 2-0-2 

30102-2106 เทคนิคการผลิตเครืองมือตดั 0-6-2 

30102-2107 ระบบการผลิตอตัโนมติั 1-6-3 

30102*2101 ถึง 30102*2199 รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ * - * - *

    หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-5101 งานเครืองมือกล  *-*-* 

30102-5102 งานเครืองมือกล  *-*-* 

30102-5103 งานเครืองมือกล  *-*-* 

30102-5104 งานเครืองมือกล  *-*-* 

30102-51xx งานเครืองมือกล ... *-*-* 
 

       2.3.2 สาขางานแม่พมิพ์โลหะ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-2201 เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพโ์ลหะ 2-3-3 

30102-2202 กรรมวิธีการผลิตแม่พิมพโ์ลหะ 3-0-3 

30102-2203 เทคนิคการผลิตแม่พิมพต์ดัและเจาะโลหะ 1-6-3 

30102-2204 เทคนิคการผลิตแม่พิมพพ์บัและขึนรูปโลหะ 1-6-3 

30102-2205 เทคนิคการผลิตแม่พิมพแ์บบต่อเนือง 1-6-3 

30102-2206 เทคนิคการผลิตแม่พิมพผ์สมและดึงขึนรูปโลหะ 1-6-3 

30102-2207 ออกแบบแม่พิมพโ์ลหะ 3-0-3 

30102-2208 เทคนิคการซ่อมและบาํรุงรักษาแม่พิมพโ์ลหะ 1-6-3 

30102*2201 ถึง 30102*2299 รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ *-*-* 

       หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-5201 งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพโ์ลหะ  *-*-* 

30102-5202 งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพโ์ลหะ  *-*-* 

30102-5203 งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพโ์ลหะ  *-*-* 

30102-5204 งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพโ์ลหะ  *-*-* 

30102-52xX งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพโ์ลหะ … *-*-* 
 

       2.3.3 สาขางานแม่พมิพ์พลาสตกิ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-2301 เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพพ์ลาสติก 2-3-3 

30102-2302 ออกแบบแม่พิมพพ์ลาสติก 1 3-0-3 

30102-2303 ออกแบบแม่พิมพพ์ลาสติก 2 3-0-3 

30102-2304 เทคนิคการผลิตชินส่วนแม่พิมพฉี์ดพลาสติก 1-6-3 

30102-2305 เทคนิคการผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบสองแผน่ 1-6-3 

30102-2306 เทคนิคการผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบแยกดา้นขา้ง 1-6-3 

30102-2307 เทคนิคการผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบสามแผน่ 1-6-3 

30102 -2308 เทคนิคการผลิตแม่พิมพเ์ป่าพลาสติก 1-6-3 

30102-2309 เทคนิคการผลิตแม่พิมพอ์ดัพลาสติก 1-6-3 

30102-2310 เทคนิคการขดัผวิแม่พิมพพ์ลาสติก 1-6-3 

30102-2311 เทคนิคการซ่อมและบาํรุงรักษาแม่พิมพพ์ลาสติก 1-6-3 

30102-2312 เทคนิคการปรับตงัเครืองฉีดพลาสติก 1-3-2 

30102*2301 ถึง 30102*2399 รายวิชาตามความชาํนาญเฉพาะดา้นของสถานประกอบการ *-*-*   

 หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-5301 งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพพ์ลาสติก 1 *-*-* 

30102-5302 งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพพ์ลาสติก 2 *-*-* 

30102-5303 งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพพ์ลาสติก 3 *-*-* 

30102-5304 งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพพ์ลาสติก 4 *-*-* 

30102-53xx งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพพ์ลาสติก … *-*-* 
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       2.3.4 สาขางานผลติชินส่วนยานยนต์ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-2401 เทคนิคเขียนแบบชินส่วนยานยนต ์ 2-3-3 

30102-2402 กรรมวิธีการผลิตชินส่วนยานยนต ์ 3-0-3 

30102-2403 ผลิตชินส่วนยานยนตด์ว้ยแม่พิมพโ์ลหะ 1-6-3 

30102-2404 ผลิตชินส่วนยานยนตด์ว้ยแม่พิมพฉี์ดพลาสติก 1-6-3 

30102-2405 ผลิตชินส่วนยานยนตด์ว้ยแม่พิมพฉี์ดโลหะ 1-6-3 

30102-2406 ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชินส่วนยานยนต ์ 1-6-3 

30102*2401 ถึง 30102*2499  รายวิชาตามความตอ้งการของสถานประกอบการ *-*-* 

 หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-5401 งานเทคนิคการผลิตชินส่วนยานยนต ์1 *-*-* 

30102-5402 งานเทคนิคการผลิตชินส่วนยานยนต ์2 *-*-* 

30102-5403 งานเทคนิคการผลิตชินส่วนยานยนต ์3 *-*-* 

30102-5404 งานเทคนิคการผลิตชินส่วนยานยนต ์4 *-*-* 

30102-54xx งานเทคนิคการผลิตชินส่วนยานยนต ์… *-*-* 
 

              2.3.5 สาขางานผลติชินส่วนเครืองจกัรกล 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-2501 เทคนิคเขียนแบบชินส่วนเครืองจกัรกล 2-3-3 

30102-2502 เทคโนโลยกีารเชือม 2-3-3 

30102-2503 งานวางแผนผลิต และติดตงัเครืองจกัรกล 2-3-3 

30102-2504 งานซ่อม และบาํรุงรักษาเครืองจกัรกล  2-3-3 

30102-2505 งานส่งกาํลงัเครืองจกัรกล 2-3-3 

30102-2506 ระบบควบคุมอตัโนมติั 2-3-3 

30102*2501 ถึง 30102*2599  รายวิชาตามความตอ้งการของสถานประกอบการ *-*-* 

 หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-5501 งานเทคนิคการผลิตชินส่วนเครืองจกัรกล 1 *-*-* 

30102-5502 งานเทคนิคการผลิตชินส่วนเครืองจกัรกล 2 *-*-* 

30102-5503 งานเทคนิคการผลิตชินส่วนเครืองจกัรกล 3 *-*-* 

30102-5504 งานเทคนิคการผลิตชินส่วนเครืองจกัรกล 4 *-*-* 

30102-55xx งานเทคนิคการผลิตชินส่วนเครืองจกัรกล … *-*-* 
 

 2.3.6 สาขางานโพลเีมคคานกิส์และระบบอตัโนมตั ิ

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-2601 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม  2-3-3 

30102-2602 โปรแกรมควบคุมการเคลือนที  1-3-2 

30102-2603 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์  1-3-2 

30102-2604  เทคนิคการขึนรูปชินส่วนความละเอียดสูง  1-6-3 

30102-2605  เทคนิคการประกอบเครืองจกัร  1-3-2 

*  ถึง *   รายวิชาตามความตอง้การของสถานประกอบการ  *-*-*   

 หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-5601 งานโพลีเมคคานิกส์และระบบอตัโนมติั 1 *-*-* 

30102-5602 งานโพลีเมคคานิกส์และระบบอตัโนมติั 2 *-*-* 

30102-5603 งานโพลีเมคคานิกส์และระบบอตัโนมติั 3 *-*-* 

30102-5604 งานโพลีเมคคานิกส์และระบบอตัโนมติั 4 *-*-* 

30102-56xx งานโพลีเมคคานิกส์และระบบอตัโนมติั … *-*-* 
 

 2.3.7 สาขางานผลติชินส่วนอากาศยาน 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-2701 แบบงานทางวิศวกรรมชินส่วนอากาศยาน 2-3-3 

30102-2702 กระบวนการผลิตแบบลีนและความปลอดภยั                  2-0-2 

30102-2703 กระบวนการพิเศษสาํหรับชินส่วนอากาศยาน 1 2-3-3  

30102-2704 เครืองมือวดัแบบ 3 มิติ  1-6-3  

30102-2705  กระบวนการประกอบชินส่วนโครงสร้างเครืองบิน                  1-3-2 

 



29 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต  

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-2706  การผลิตดว้ยเครืองมือกล CNC 5 แกน 1-6-3 

30102-2707  กระบวนการพิเศษสาํหรับชินส่วนอากาศยาน                                     2-3-3 

30102*2701 ถึง 30102*2799  รายวิชาตามความตอ้งการของสถานประกอบการ *-*-* 

 หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค  

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-5701 งานผลิตชินส่วนอากาศยาน 1 *-*-* 

30102-5702 งานผลิตชินส่วนอากาศยาน 2 *-*-* 

30102-5703 งานผลิตชินส่วนอากาศยาน 3 *-*-* 

30102-5704 งานผลิตชินส่วนอากาศยาน 4 *-*-* 

30102-57xx งานผลิตชินส่วนอากาศยาน … *-*-* 
 

 สาํหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวภิาคีไม่นอ้ยกว่า 12 หน่วยกิต นนัใหส้ถานศึกษาร่วมวิเคราะห์

ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือนาํมากาํหนดจุดประสงคร์ายวิชา 

สมรรถนะรายวิชาและคาํอธิบายรายวิชา ทีสอดคลอ้งกนัระหว่างสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกบัลกัษณะการ

ปฏิบติังานจริงในสถานประกอบการ รวมทงัจาํนวนหน่วยกิต และเวลาทีใชใ้นการฝึกอาชีพในแต่ละรายวิชา

เพือนาํไปจดัแผนการฝึกอาชีพ การวดัและการประเมินผลการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะรายวิชา  

ทงันี  โดยใหใ้ชเ้วลาฝึกในสถานประกอบการ ไม่นอ้ยกว่า  54 ชวัโมง  มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ  (   หน่วยกิต) 

       ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 30102-8001  หรือรายวิชา 30102-8002  และ 30102-8003 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-8001 ฝึกงาน *-*-4  

30102-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30102-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกิต) 

       ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 30102-8501  หรือรายวิชา 30102-8502  และ 30102-8503 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-8501 โครงงาน *-*-4 

30102-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30102-8503 โครงงาน 2 *-*-2 



30 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาทีเสนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชา

ในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศกัราช 2563 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชา และหมวดวิชา

โดยตอ้งไม่เป็นรายวิชาทีเคยศึกษามาแลว้ และตอ้งไม่เป็นรายวิชาทีกาํหนดให้ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต 

รวมในเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษา 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-9001 เทคนิคการประมาณราคา 2-0-2 

30102-9002 เทคนิคการอบชุบโลหะ 2-3-3 

30102-9003 เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยดึ 0-6-2 

30102-9004 กรรมวิธีการขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ 2-3-3 

30102-9005 งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต 1-3-2 

30102-9006 เทคนิคการปรับประกอบเครืองมือกล 1-3-2 
 

ทังนี เพือเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการสือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษ 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 
 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชวัโมงต่อสปัดาห์) 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

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

          หรือสถานประกอบการจดั 
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รายวชิาปรับพืนฐานวชิาชีพ   

 

30100-0001 งานเทคนิคเบืองตน้ 0-6-2 

30100-0002 เขียนแบบเทคนิค 1-3-2 

30100-0003 งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 1-3-2 

30100-0004 วสัดุช่าง 2-0-2 

30100-0005 งานวดัละเอยีด 1-2-2 

30100-0006 งานชิ นส่วนเครืองกลทวัไป 1-3-2 

30100-0007 งานเชือมและโลหะแผ่น 1-3-2 

30100-0008 งานคอมพิวเตอร์เบืองตน้ 1-2-2 

30100-0009 งานเครืองมือกลเบืองตน้ 1-3-2 
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30100-0001 งานเทคนิคเบืองต้น 0-6-2 

 (Basic Technical Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัการใช ้การบาํรุงรักษาเครืองมือและเครืองมือกลเบืองตน้ 

2. สามารถปฏิบติังานผลิตชิ นงานตามขนัตอน  แกปั้ญหา และนาํไปประยุกตใ์ชง้านได ้

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความอดทน  ประณีตรอบคอบ เป็นระเบียบ 

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา  มีความซือสัตย์ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั  อาชีวอนามัย  การอนุรักษ์

พลงังาน และสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองมือ และเครืองมือกลถูกตอ้งตามหลกัการ 

2. ลบัคมตดัดอกสวา่น  สกดั  มีดกลึงถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

3. ร่างแบบบนชิ นงาน  ขึนรูป  ประกอบ และปรับชิ นงานโลหะดว้ยเครืองมือและเครืองมือกลเบืองตน้

ถูกตอ้งตามแบบสั งงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน การใช ้การบาํรุงรักษาเครืองมือ และเครืองมือกลเบืองตน้ 

งานเลือย งานร่างแบบ งานวดั และตรวจสอบ งานตะไบ งานสกัด งานลับคมตัด งานเจาะ งานทําเกลียว                                 

งานเครืองมือกลเบืองตน้ และงานประกอบตามแบบสั งงาน 
 

30100-0002 เขียนแบบเทคนิค 1-3-2 

 (Technical Drawing) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอ่านและเขียนแบบเทคนิค 

2. สามารถใชเ้ครืองมือเขียนแบบ  เขียนภาพ  มิติ   มิติ  ภาพฉาย และแบบสั งงาน 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอย่างประณีตเรียบร้อยมีระเบียบ วินยัอดทน มีกิจนิสัยในการทาํงาน               

ทีรอบคอบ และปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการอ่านแบบเทคนิคพืนฐาน 

2. เขียนภาพสองมิติ  สามมิติ  ภาพฉาย  ภาพสเกตซ์  ภาพตดั  ภาพช่วย  การกําหนดขนาด และแบบ

สั งงานดว้ยเครืองมือเขียนแบบตามมาตรฐานงานเขียนแบบ 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการอ่านแบบ  การเขียนแบบเทคนิคเบืองตน้ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค  

องคป์ระกอบของการกาํหนดขนาด  อุปกรณ์เขียนแบบพืนฐาน สัญลกัษณ์งานช่างอุตสาหกรรม  การสร้างรูปทรง

เรขาคณิต  ภาพสองมิติ  สามมิติ  หลกัการฉายภาพ (Orthographic Projection) ภาพสเกตซ์  ภาพตดั  ภาพช่วย  และ

แบบสั งงาน  



33 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

30100-0003 งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ 1-3-2 

 (Electronic and Electrical Practice) 
 

จุดประสงค์รายวิชา  เพือให ้

1. เข้าใจหลักการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบืองต้น เครืองมือวดัทางไฟฟ้า วสัดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า                     

วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ และวธีิป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 

2. สามารถติดตงั  ตรวจสอบ  ประกอบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีเจตคติทีดี ปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน                          

ดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ วธีิป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 

2. ใชเ้ครืองมือวดัทางไฟฟ้า วสัดุ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. ติดตงั  ตรวจสอบ  ประกอบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับหลกัการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบืองต้น ความปลอดภยัเกียวกับไฟฟ้า                  

ความตา้นทาน  ตวันาํฉนวน  แหล่งกาํเนิดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  อุปกรณ์ป้องกนัและการต่อสายดิน  การทาํงานของ

เครืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก  โครงสร้างสัญลักษณ์  คุณสมบัติและวงจรใช้งานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                         

การใชเ้ครืองกาํเนิดสัญญาณและออสซิลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ 

 

30100-0004 วสัดุช่าง 2-0-2 

 (Materials) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เข้าใจหลักการจาํแนกชนิด  การแบ่งกลุ่ม  ล ักษณะ  มาตรฐาน  สมบัติการใช้งานของวสัดุในงาน

อุตสาหกรรม 

2. สามารถจาํแนก  เลือกใช ้ ตรวจสอบสมบติัตามมาตรฐานของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

3. มีเจตคติทีดีในการทาํงาน  มีความละเอียดรอบคอบ  คาํนึงถึงความปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัชนิด  ลกัษณะ มาตรฐาน  สมบติั  การใชง้านของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการเลือกใช ้ ตรวจสอบสมบติัตามมาตรฐานของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

3. แสดงความรู้เกียวกบัการตรวจสอบ  ป้องกนัการกดักร่อนของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกับสมบัติ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน วสัดุเชือเพลิงและสารหล่อลืน                 

วสัดุไฟฟ้า วสัดุอิเล็กทรอนิกส์ วสัดุก่อสร้าง วสัดุสังเคราะห์ โลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุต่าง ๆ ทีมีต่อ             

โลหะผสม การตรวจสอบวสัดุเบืองตน้ การกดักร่อนและการป้องกนัวสัดุในงานอุตสาหกรรม 
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30100-0005 งานวดัละเอยีด 1-2-2 

 (Precision Measurements) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการของงานวดัละเอียด  การใชเ้ครืองมือวดั และเครืองมือสอบขนาดชิ นส่วนเครืองกล 

2. สามารถใช้งาน  บํารุงรักษาเครืองมือวดัและเครืองมือสอบขนาดชิ นงานในงานอุตสาหกรรม                    

ตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติทีดีในการทาํงาน  มีความละเอียดรอบคอบ  คาํนึงถึงความปลอดภยัและสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการวดัละเอียด  การใชเ้ครืองมือวดัและเครืองมือสอบงานชิ นส่วนเครืองกล 

2. ใชง้าน  บาํรุงรักษา  เครืองมือวดั  และเครืองมือสอบขนาดชิ นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึ ก ษ าแ ล ะ ป ฏิ บั ติ เกี ย วกับ  ห ลัก การ ข อ งงาน ว ัด ละ เอี ย ด  ช นิ ด  ก าร ใช้ งาน  แ ล ะ บํา รุ ง รั กษ า                              

เครืองมือวดัละเอียด  บรรทดัเหลก็และสายวดั ฉาก ระดบันาํ เวอร์เนียร์ ไมโครมิเตอร์ อินดิเคเตอร์ เครืองมือวดัมุม  

เครืองมือถ่ายขนาด  เครืองมือสอบขนาด 

 

30100-0006 งานชินส่วนเครืองกลทัวไป 1-3-2 

 (General Machine Elements) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจชิ นส่วนเครืองกล  หลกัการถอดประกอบ  การติดตงั และการปรับตงัในงานเครืองกล 

2. สามารถวางแผนและปฏิบติัการถอดประกอบ  วดัและตรวจสอบชิ นส่วน  ติดตงั และปรับตงัชิ นส่วน

จบัยึด ชิ นส่วนทวัไปและชิ นส่วนส่งกาํลงัเครืองกล 

3. มีเจตคติทีดีในการปฏิบติังานอย่างประณีตเรียบร้อย  มีระเบียบวินยั  อดทน  มีกิจนิสัยในการทาํงาน

ดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัชิ นส่วนเครืองกล  หลกัการถอดประกอบ  วดัและตรวจสอบชิ นส่วน  ติดตงั  

ปรับตงัในงานเครืองกล 

2. วางแผน  เตรียมงาน  ตรวจวิเคราะห์การถอดประกอบ  วดัและตรวจสอบชิ นส่วน  ติดตงั  ปรับตงั  

ชิ นส่วนจบัยึด  ชิ นส่วนทวัไปและชิ นส่วนส่งกาํลงัเครืองกลตามคู่มือ 

3. บาํรุงรักษาชิ นส่วนเครืองกลตามคู่มือ 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัชิ นส่วนเครืองกลเพือการจบัยึดและการส่งกาํลงั  ความปลอดภยัทวัไป  หลกัการ

ใชเ้ครืองมือและอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ  การวางแผนปฏิบติังาน  การถอดประกอบ  วดัและตรวจสอบชิ นส่วน  

การติดตงั  การปรับตงั และการบาํรุงรักษาชิ นส่วนเครืองกล 
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30100-0007 งานเชือมและโลหะแผ่น 1-3-2 

 (Welding and Sheet Metal) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเบืองตน้ในงานเชือมและโลหะแผ่น 

2. สามารถเขียนแบบแผ่นคลีในงานโลหะแผ่น  เชือมอาร์กลวดเชือมหุม้ฟลกัซ์  เชือมแก๊ส  แล่นประสาน  

บดักรีอ่อนและประกอบชิ นงานโลหะแผ่น 

3. มีเจตคติทีดีในการปฏิบติังานอย่างประณีตเรียบร้อย  มีระเบียบวินยั  อดทน  มีกิจนิสัยในการทาํงาน

ดว้ยความรอบคอบปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการเบืองตน้ในงานเชือมและโลหะแผ่น 

2. เขียนแบบแผ่นคลี  ประกอบโลหะแผ่นตามแบบทีกาํหนด 

3. เชือมอาร์กลวดเชือมหุม้ฟลกัส์  เชือมแก๊ส และแล่นประสานแผ่นเหลก็กลา้ตามหลกัการ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการเชือมอาร์กลวดเชือมหุม้ฟลกัซ์ การเชือมแผ่นเหลก็กลา้ การเริมตน้อาร์ก  

การเชือมเดินแนวท่าราบ  การเชือมรอยต่อชนท่าราบ  การเชือมรอยต่อเกยท่าระดับ  หลักการเชือมแก๊ส                       

การประกอบชุดเชือมแก๊ส  การปรับเปลวไฟ  การสร้างบ่อหลอมเหลว  การเชือมต่อมุม  การเชือมต่อขอบ                    

การเชือมเดินแนวท่าราบเติมลวด  การแล่นประสานรอยต่อเกย  การเขียนแบบแผ่นคลีอย่างง่าย  การเขา้ขอบ                 

การเขา้ตะเขบ็  การประกอบชิ นงานโลหะแผ่น การบดักรีอ่อน 

 

30100-0008 งานคอมพวิเตอร์เบืองต้น 1-2-2 

(Basic Computer) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เข้าใจหลกัการ และกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ต                 

ในงานอาชีพ 

2. สามารถใช้ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  โปรแกรมสําเร็จรูป และสืบค้นข้อมูล  จดัเก็บข้อมูล

สารสนเทศโดยใชอ้ินเทอร์เน็ตตามลกัษณะงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานอย่างเป็นระบบ  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ปลอดภยั และมีคุณธรรม

จริยธรรม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์เบืองตน้  ระบบปฏิบติัการ โปรแกรม

สําเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตในงานอาชีพ 

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  โปรแกรมสําเร็จรูปตามงานอาชีพ 

3. สืบคน้ขอ้มูล  จดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอ้ินเตอร์เน็ตตามลกัษณะงานอาชีพ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์เบืองตน้ การใชร้ะบบปฏิบติัการ การใชโ้ปรแกรมประมวลผล

คาํเพือจดัทาํเอกสาร  การใช้โปรแกรมตารางคาํนวณ  การใช้โปรแกรมนาํเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปอืนๆ  ตามลกัษณะงานอาชีพ  สืบคน้ขอ้มูล  จดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต Cloud Storage  

จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์กบังานอาชีพ 

 

30100-0009 งานเครืองมือกลเบืองต้น 1-3-2 

  (Basic Machine Tools) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการทาํงาน  การคาํนวณ  ในงานเครืองมือกลเบืองตน้ 

2. สามารถปฏิบัติงานเกียวกับงานเลือย งานลับคมตัด งานกลึง  งานเจาะ งานกัดและงานไส                            

ดว้ยเครืองมือกลเบืองตน้ 

3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานด้วยความประณีตรอบครอบ เป็นระเบียบ  

รับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  มีความซือสัตย์ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  การอนุรักษ์

พลงังานและสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกับหลกัการความปลอดภัย  การทาํงาน  การคาํนวณ  การปรับตัง  การใช้งาน

เครืองมือกล  และการบาํรุงรักษาเครืองมือกลเบืองตน้ 

2. เลือย  ลบัคมตดั  กลึง  เจาะ  กดัและไสดว้ยเครืองมือกลเบืองตน้ตามแบบสั งงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัความปลอดภยั  ชนิด  ส่วนประกอบ  หลกัการทาํงาน  การบาํรุงรักษาในการ

ปฏิบติังานเครืองมือกลเบืองตน้  การคาํนวณค่า  ความเร็วรอบ  ความเร็วตดั  อตัราการป้อน  องค์ประกอบทีจาํเป็นในการ

ปฏิบติังานเลือย  งานลบัคมตดั  งานตดั  งานกลึง  งานเจาะ  งานกดัและงานไส 
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คําอธิบายรายวิชา 

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 
 

กลุ่มภาษาองักฤษ 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบตัิงาน 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 การสนทนาภาษาเวียดนามเพอืการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 
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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 

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 ภาษาและวฒันธรรมรสัเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทาํงาน 2-0-2 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวิจยัเบืองตน้ 2-2-3 

30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสือสาร 2-2-3 

30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิต 2-2-3 
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพืองานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพือพฒันาทกัษะการคดิ 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 
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30000-1405 แคลคูลสั  3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั  3-0-3 

30000-1407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 
 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501 ชีวิตกบัสังคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอย่างเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวิตเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวิทยาสังคมว่าดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพือพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพือพฒันาคุณภาพชีวิต 0-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคนิคการผลิต 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

30000-1101  ทกัษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ      3-0-3 
   (Occupational Thai Language Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจทกัษะการใชภ้าษาไทยเชิงวิชาชีพ 

2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินคา่สารและใชภ้าษาไทยเป็นเครืองมือสือสารในวิชาชีพตามหลกัภาษา 

เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. เห็นคุณคา่และความสําคญัของการใชภ้าษาไทยในวิชาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการฟัง การดู การพดู การอ่าน การเขียน การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ 

และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวชิาชีพอยา่งมีจรรยาบรรณ 

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสือประเภทต่าง ๆ ตามหลกัภาษา เหมาะสมกบั

กาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. พดูนาํเสนอขอ้มูลเพอืสือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง  ๆ

4. เขยีนเพอืติดตอ่กิจธุระ บนัทึกขอ้มูลและรายงานการปฏิบติังานเชิงวิชาชีพตามหลกัการใชภ้าษาไทย 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศกึษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการฟัง การดู การพดู การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์

และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสือประเภทต่าง ๆ การพดูนาํเสนอขอ้มูลเพือสือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 

การเขียนเพือกิจธุระ การจดบันทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพและจรรยาบรรณในการใช้

ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

 

30000-1102  การเขยีนและการพูดเชิงวชิาชีพ     3-0-3 

   (Occupational Writing and Speaking) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนและการพดูภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 

2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัเขียนและพดูภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลักการ 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง  ๆเพอืวางแผนการเขียนและการพดูภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 
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3. วางแผนการเขียนและการพดูภาษาไทยเชิงวิชาชีพตามหลกัการ 

4. เขยีนและพดูภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัหลกัการพดูและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เทคนิคการเขียนและพูดเชิงวิชาชีพ 

การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งทีหลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ การเขียนและพูด

ภาษาไทยเชิงวิชาชีพรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 

 

30000-1103  การฟังและการพูดเพือพฒันาบุคลิกภาพ    3-0-3 

   (Listening and Speaking for Personality Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการฟังและการพดูภาษาไทยเพอืพฒันาบุคลิกภาพ 

2. สามารถฟังอย่างลึกซึงและพดูภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ 

3. เห็นคุณคา่และความสําคญัของการใชภ้าษาไทยเพอืพฒันาบุคลิกภาพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการฟังและการพดูภาษาไทยเพอืพฒันาบุคลิกภาพ 

2. ฟังอยา่งลึกซึงและสรุปใจความสาํคญัจากการฟัง 

3. พดูภาษาไทยในโอกาสต่าง  ๆตามหลกัการ 

4. ใชภ้าษาไทยเพือพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัิเกียวกบัหลกัการฟังและการพดูภาษาไทยเพอืพฒันาบุคลิกภาพ การฟังอย่างลึกซึงและสรุป

ใจความสาํคัญจากการฟัง เทคนิคและศิลปะการพดูภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ  มารยาทในการฟังและการพดู การพฒันา

บุคลิกภาพในการฟังและการพดู 

 

30000-1104  ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์      3-0-3 

   (Creative Thai Language Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวิเคราะห ์

2. สามารถแสดงความคิดผ่านทกัษะการพดูและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ 

3. เห็นคุณคา่และความสําคญัของการใชภ้าษาไทย 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน การดู การคดิวิเคราะห์ภาษาไทย 

2. พดูและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรครู์ปแบบต่าง ๆ 

3. วเิคราะหสุ์นทรียภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรือเพลงพนืบา้นจากการฟัง การดู และ

การอ่าน 

4. นาํความรู้ทีไดจ้ากการศกึษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัิเกียวกบัหลกัการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน การดูและการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย การฟัง 

การดู และการอ่านเพอืวิเคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย หรือเพลงพืนบ้าน การแสดง

ความคิดดว้ยการพดูและการเขยีนเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบต่าง ๆ การนาํความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาการพดูหรืองานเขียน

เชิงสร้างสรรคไ์ปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มภาษาอังกฤษ  

30000-1201  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร      2-2-3 

   (English for Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใช้ภาษาองักฤษเพอืการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารและการศกึษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพอืการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

2. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

3. อ่าน และสรุปใจความสาํคญัของขอ้มูลจากสือสิงพิมพแ์ละสือออนไลน์ 

4. เขยีนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนสือสังคมออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพือการสือสารในชีวิตประจําวัน  

การสอบถามและใหข้อ้มูลบุคคล สถานที เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศพัท ์การอ่านขอ้มูลจากสือสิงพิมพ ์

และสือออนไลน์ การเขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนสือสังคมออนไลน์ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

เพอืพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพอืการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

 

30000-1202  ภาษาองักฤษสําหรับการปฏิบัติงาน     1-2-2 

   (English -on-the-Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครืองมือในการปฏิบตัิงาน 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาองักฤษในงานอาชีพ และการศกึษาต่อ 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. พดูสือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏบิติังาน 

3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน 

4. เขยีนรายงานการปฏิบติังานและโตต้อบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

5. นาํเสนอขนัตอนในการปฏิบตังิาน 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบัติงาน การใหข้อ้มูลหรือ

คาํแนะนาํเกียวกบัการปฏิบัติงาน การอ่านเอกสาร คู่มือ การอ่านและโตต้อบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสือสังคม

ออนไลน์ การนาํเสนอขนัตอนการปฏิบติังาน การเขยีนรายงานการปฏิบติังาน และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือการ

พฒันาภาษาองักฤษ 

 

30000-1203  การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ   1-2-2 

   (English Conversation in the Workplace) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจรูปแบบและวิธีการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครืองมือในการสือสารในสถานประกอบการ 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาองักฤษในงานอาชีพ และการศกึษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. ใหข้อ้มูลทางธุรกิจ สินคา้หรือบริการของสถานประกอบการ 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบตัิการสนทนาในสถานประกอบการเกียวกบัเรืองราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานที ตาํแหน่ง 

หน้าที ความรับผิดชอบ ขอ้มูลทางธุรกิจ สินค้าและบริการ การรายงานข้อมูล การอธิบายขนัตอนการปฏิบัติงาน  

การแลกเปลียนข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทักษะการสนทนา

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 
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30000-1204  ภาษาองักฤษโครงงาน       0-2-1 

   (English Project Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใช้ภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชใ้นการจัดทาํโครงงาน 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศกึษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัทาํโครงงาน 

2. เขยีนโครงร่างของโครงงาน 

3. เขยีนรายงานผลของโครงงาน 

4. นาํเสนอโครงงานโดยใชสื้อประกอบ 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัเิกียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการจดัทาํโครงงาน การเลือกหวัขอ้การศึกษา 

สืบคน้ และบนัทึกข้อมูลทีเกียวขอ้ง การเขียนโครงร่าง (Proposal) ของโครงงาน การจัดทาํโครงงาน การรายงานผล  

การจัดทาํสือประกอบการนาํเสนอ การนาํเสนอโครงงาน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพือพฒันาทักษะภาษาอังกฤษ

ในการทาํโครงงาน 

 

30000-1205  การเรียนภาษาองักฤษผ่านสือดจิิทัล     0-2-1 

   (English Learning through Digital Media) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจวิธีการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลั 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

3. มีเจตคติและกจินิสยัในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศกึษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลั 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลั 

3. เลอืกใชแ้ละเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลัดว้ยตนเอง 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่านสือดิจิทัลทีหลากหลาย การเรียนจาก

แอพพลิเคชั น เว็บไซต์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรออนไลน์ และสือสังคมออนไลน์ในการพฒันาทักษะ

ภาษาองักฤษเพือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

30000-1206  ภาษาองักฤษเทคโนโลยอีุตสาหกรรม     3-0-3 

   (English for Industrial Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเ้กียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

2. สนทนาในสถานการณ์งานอาชีพดา้นอุตสาหกรรมตามมารยาทสังคม 

3. พูดแสดงขนัตอนการปฏิบตัิงานช่างอุตสาหกรรม 

4. สรุปใจความสาํคญัเรืองทีอ่านเกียวกบัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากสือสิงพิมพแ์ละสือออนไลน ์

5. เขยีนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานในงานช่างอุตสาหกรรม 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเ กียวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษเกียวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                 

คาํศพัท์เทคนิค การสนทนาในสถานการณ์งานอาชีพดา้นอุตสาหกรรม การพูดแสดงขนัตอนการปฏิบัติงาน                      

ช่างอุตสาหกรรม การสาธิตและการนําเสนอ การอ่านขอ้มูล เอกสาร คู่มือ กฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติั คาํเตือน           

และขอ้ห้ามเพือความปลอดภัย การเขียนบนัทึก รายงานการปฏิบติังาน ขอ้ความบนสือสังคมออนไลน์             

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม 
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กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 

30000-1218  ภาษาและวฒันธรรมจีน      2-0-2 

   (Chinese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. ใชภ้าษาจีนไปใช้เป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาจีน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาจีน

กลาง ปฏบิติัการฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน และเขยีนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน และการเขียนขอ้ความ 

การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาจีน 

 

30000-1219  การสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน     2-0-2 

   (Chinese Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1218   ภาษาและวฒันธรรมจีน 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาจีนเพือการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาจีนเพอืการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาจีนเพอืการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพอืการทาํงาน 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการสนทนาภาษาจีนกลางเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเอง และผู ้อืน  

การใหข้อ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอน

การปฏบิติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพือการทาํงาน 

 

30000-1220  ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น      2-0-2 

   (Japanese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 

2. สามารถนาํภาษาญีปุ่นไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาญีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่น 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่น ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาญีปุ่น ปฏิบตัิการฝึกทักษะการฟัง พดู อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาญีปุ่ น การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่น 

 

30000-1221  การสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน     2-0-2 

 (Japanese Conversation for Work)       

 วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1220   ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาญีปุ่ นสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาญีปุ่นไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาญีปุ่นในการทาํงาน 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่นเพอืการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัิเกียวกบัการสนทนาภาษาญีปุ่นเพอืการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่นเพอืการทาํงาน 

 

30000-1222  ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี      2-0-2 

   (Korean Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลไีปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี ระบบเสียง และไวยากรณ์ภาษา

เกาหลี ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเกาหลี การอ่านและเขียนขอ้ความ 

การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 
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30000-1223  การสนทนาภาษาเกาหลเีพือการทาํงาน    2-0-2 

   (Korean Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1222   ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลไีปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพอืการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพอืการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบตัิเกียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพอืการทาํงาน 

 

30000-1224  ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม      2-0-2 

   (Vietnamese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเวียดนาม 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองต้นเกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม ระบบเสียง และไวยากรณ์

ภาษาเวียดนาม ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อา่น และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเวียดนาม การสนทนาใน

ชีวิตประจาํวนั การอ่านขอ้ความ เรืองสัน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเวียดนาม 

 

30000-1225  การสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Vietnamese Conversation for Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1224   ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเวียดนามสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเวียดนามในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเวียดนามเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวียดนามเพือการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผู ้อืน  

การใหข้อ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอน

การปฏบิติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวียดนามเพอืการทาํงาน 

 

30000-1226  ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย     2-0-2 

   (Indonesian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. สามารถนาํภาษาอนิโดนีเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษา

อินโดนีเซีย ปฏิบตัิการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอักษร คาํ วลี และประโยคภาษาอินโดนีเซีย การสนทนาใน

ชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 

 

30000-1227  การสนทนาภาษาอนิโดนีเซียเพือการทาํงาน    2-0-2 

   (Indonesian Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1226   ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาอนิโดนีเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบัติเกียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพอืการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การ

ใหข้อ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน 
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30000-1228  ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย      2-0-2 

   (Malaysian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนั ตามมารยาทสงัคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษา

มาเลเซีย ปฏิบตัิการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คาํ วลี และประโยคภาษามาเลเซีย การสนทนาใน

ชีวิตประจาํวนั การอ่านขอ้ความ เรืองสัน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษามาเลเซีย 

 

30000-1229  การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน    2-0-2 

   (Malaysian Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1228   ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษามาเลเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพอืการทาํงาน 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบัติเกียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพอืการทาํงาน 

 

30000-1230  ภาษาและวฒันธรรมพม่า      2-0-2 

   (Burmese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใช้เป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมพม่า 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนั ตามมารยาทสงัคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาพม่า 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมพม่า ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาพม่า 

ปฏิบติัการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คาํ วลี และประโยคภาษาพม่า การอ่านและเขียนข้อความ  

การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาพม่า 

 

30000-1231  การสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน     2-0-2 

   (Burmese Conversation for Work )       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1230   ภาษาและวฒันธรรมพมา่ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาพม่าสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใช้เป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาพม่าในการทาํงาน 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพือการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัิเกียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพอืการทาํงาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ืน  การให้

ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพือการทาํงาน 

 

30000-1232  ภาษาและวฒันธรรมเขมร      2-0-2 

   (Khmer Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนั ตามมารยาทสงัคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเขมร 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเขมร ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษา

เขมร ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่านและเขียนอักษร คาํ วลี และประโยคภาษาเขมร การอ่านและเขียนขอ้ความ  

การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเขมร 
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30000-1233  การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน     2-0-2 

   (Khmer Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1232   ภาษาและวฒันธรรมเขมร 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเขมรสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบตัิงาน 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการใชภ้าษาเขมรในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพอืการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัิเกียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพอืการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพอืการทาํงาน 

 

30000-1234  ภาษาและวฒันธรรมลาว      2-0-2 

   (Laotian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาลาวในชีวิตประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมลาว 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาลาว 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมลาว ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษาลาว 

ปฏิบติัการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คาํ วลี และประโยคภาษาลาว การอ่านและเขียนข้อความ  

การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาลาว 

 

30000-1235  การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน     2-0-2 

   (Laotian Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1234   ภาษาและวฒันธรรมลาว 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาลาวสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาลาวในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพอืการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพอืการทาํงาน 

 

30000-1236  ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์     2-0-2 

   (Filipino Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฟิลิปปินส์ในชีวิตประจาํวนั 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสงัคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองต้นเกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ ระบบเสียง และไวยากรณ์

ภาษาฟิลิปิโน ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาฟิลิปิโน การอา่นและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

 

30000-1237  การสนทนาภาษาฟิลปิิโนเพือการทาํงาน    2-0-2 

   (Filipino Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1236   ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฟิลิปิโนในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพอืการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบตัิเกียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพอืการทาํงาน 
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30000-1238  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย      2-0-2 

   (Russian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใช้เป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษา

รัสเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษารัสเซีย การอ่านและเขียนขอ้ความ 

การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

 

30000-1239  การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทาํงาน    2-0-2 

   (Russian Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1238   ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษารัสเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใช้เป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษารัสเซียในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพือการทาํงาน 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบัติเกียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพอืการทาํงาน 

 

30000-1240  ภาษาและวฒันธรรมเยอรมัน      2-0-2 

   (German Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจภาษา และวฒันธรรมเยอรมนั 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจําวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนลสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาเยอรมนั ปฏิบติัการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเยอรมัน การอา่นและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

 

30000-1241  การสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทาํงาน    2-0-2 

   (German Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1240   ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในการทาํงาน 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพอืการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพอืการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบัตเิกียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพอืการทาํงาน 

 

30000-1242  ภาษาและวฒันธรรมฝรังเศส      2-0-2 

   (French Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส 

2. สามารถนาํภาษาฝรังเศสไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฝรั งเศสในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขยีนอกัษร คาํ วล ีประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาฝรั งเศส 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส ระบบเสียง และไวยากรณ์ภาษา

ฝรั งเศส ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอักษร คาํ วลี และประโยคภาษาฝรั งเศส การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวิตประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพอืพฒันาทกัษะภาษาฝรั งเศส 
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30000-1243  การสนทนาภาษาฝรังเศสเพือการทาํงาน    2-0-2 

   (French Conversation for Work)       

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1242   ภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาฝรังเศสสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฝรังเศสไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฝรั งเศสในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทาํงาน 

2. ให้ขอ้มูลเกยีวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝรั งเศสเพอืการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบตัิเกียวกบัการสนทนาภาษาฝรั งเศสเพอืการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอื้น การให้

ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอนการ

ปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝรังเศสเพอืการทาํงาน 
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กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301  การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิพลงังานและสิงแวดล้อม  2-2-3 

   (Natural Resource, Energy and Environmental Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม  

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิพลงังานและสิงแวดลอ้ม และงานอาชีพทีเกียวขอ้ง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม นิเวศวทิยา แร่ธาต ุพลงังาน ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์

สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังาน การอนุรักษแ์ละการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน 

2. คาํนวณขอ้มูลเกียวกบัผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิงแวดล้อมตามกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เรืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและสิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดล้อม เกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ

สิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลงังาน ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน การอนุรักษแ์ละการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ ์และการจดัการพลงังาน 

และสิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

 

30000-1302  การวจิัยเบืองต้น       2-2-3 

   (Introduction to Research) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจขนัตอนและวิธีการดาํเนินการวจิยัเบืองตน้ 

2. สามารถเขียนโครงร่างการวจิัย วางแผนดาํเนินการวจิยั วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานการวิจยั 

3. มีเจตคติทีดีต่อการวิจยัและและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานวจิัย 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัขนัตอนและวธีิดาํเนินการวิจยัเบืองตน้ 

2. เขยีนโครงร่างการวิจยั 

3. วางแผนการดาํเนินการวิจยั 

4. รวบรวม วเิคราะห ์และแปลผลขอ้มูล 

5. สรุปผลการวจิัย 

6. เขยีนรายงานการวิจยั 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัิขนัตอนและวิธีการดาํเนินการวิจยัเบืองต้น เกียวกบัความหมายและความสําคญัของการวิจัย 

ประเภทของงานวิจัย การเลือกหวัขอ้ กาํหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจยั การกาํหนดสมมติฐาน การเขียน

โครงร่างการวจิยั สถิติการวจิยั การสร้างเครืองมือรวบรวมขอ้มูล การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูล 

การสรุปผลการวิจยัและการเขียนรายงานการวจิยั 

 

30000-1303  วทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์ และการสือสาร  2-2-3 

   (Science for Electrical, Electronic and Communication Works) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุต์ใชว้ิทยาศาสตร์ในงานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และการสือสาร 

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน

งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสือสาร 

3. มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และการสือสาร และกิจนิสยัทีดีในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง คลนืแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย 

ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี 

2. คาํนวณขอ้มูลเกียวกบัเวกเตอร์ แรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า สารละลาย ตามหลกัการและ

ทฤษฎ ี

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เกียวกบัแรงและสมดุลของแรง คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี 

และไฟฟ้าเคมี ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้เรืองวิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และการสือสารในงานอาชีพ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัวิิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสือสาร เกียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของ

แรง คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกริิยาเคมี และไฟฟ้าเคมี และการประยกุตใ์ช ้ ในงานอาชีพ

ทีเกียวขอ้ง 

 

30000-1304  วทิยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลติ    2-2-3 

   (Science for Mechanical and Production Works) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให ้

1. เขา้ใจหลกัการและการประยกุตใ์ชว้ิทยาศาสตร์ในงานเครืองกลและการผลิต 

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยกุตใ์ชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ใน

งานเครืองกล และการผลิต 

3. มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์งานเครืองกล และการผลิต และกิจนิสัยทีดีในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนตแ์ละทอร์ก โมเมนตมั สมบัติ

ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส ปริมาณ สารสัมพนัธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑ ์

2. คาํนวณขอ้มูลเกียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์และทอร์กโมเมนตมั สมบัติ

ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ตามหลกัการและ

ทฤษฎ ี

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เกียวกบัแรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต ์และทอร์ก โมเมนตมั 

สมบตัิของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อน และการถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียม

และผลิตภณัฑ ์ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เรืองวิทยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิตในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบตัิวิทยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิตเกียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที 

โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตมั สมบติัของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อนและการถ่ายโอน 

ความร้อน ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ ์และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพทีเกียวขอ้ง 
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กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 

30000-1401  คณิตศาสตร์และสถติเิพืองานอาชีพ     3-0-3 

   (Mathematics and Statistics for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจสถติิพนืฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้น 

2. สามารถนําความรู้เกียวกบัสถิติพนืฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้นไปประยกุต์ใชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ใชค้า่กลาง และการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ใชค้า่มาตรฐานในการเปรียบเทียบขอ้มูล 

3. ประยกุตต์รรกศาสตร์ในการให้เหตุผลจากสถานการณ์ทีกาํหนด 

4. ประยกุตก์าํหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกับสถิติพนืฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้น 

และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1402  คณิตศาสตร์เพือพฒันาทักษะการคิด     3-0-3 

   (Mathematics for Thinking Skills Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. สามารถนาํความรู้เกียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

2. ใหเ้หตผุลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. สือสารสือความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํเสนอขอ้มูลในงานอาชีพ 

4. เชือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

5. ประยกุตค์วามคิดริเริมสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัการฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกับ ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการใหเ้หตุผล 

ทกัษะในการสือสารและสือความหมายทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการเชือมโยงความรู้ต่าง  ๆทางคณิตศาสตร์ และทกัษะ

การคิดริเริมสร้างสรรค ์และการประยกุต์ใชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1403  สถิติและการวางแผนการทดลอง     3-0-3 

   (Statistics and Experimental Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจสถิติพนืฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง 

2. สามารถนาํความรู้เกียวกบั สถติิพนืฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน 

การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลองไปประยกุต์ใชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ใชค้า่กลางและการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 

3. ทดสอบค่าเฉลียของประชากร 

4. วเิคราะหค์วามแปรปรวนของประชากร 

5. ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลทีกาํหนด 

6. ประยกุตก์ารวางแผนการทดลองในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกบั สถติิพนืฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูล และการวางแผน การทดลอง และการ

ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1404  แคลคูลสั         3-0-3 

   (Calculus 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกียวกบัทฤษฏีบททวนิามเศษส่วนยอ่ย ลิมิตและความต่อเนืองของฟังกช์ันอนุพนัธ์

ฟังกช์นัพชีคณิตอนุพนัธ์ฟังก์ชนัอดิศยัการประยุกตข์องอนุพนัธ์อินทิกรัลฟังกช์ันพชีคณิตอินทิกรัลฟังก์ชัน

อดิศยัและอนิทิกรัลจาํกดัเขต 

2. สามารถนําความรู้เรืองทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนืองของฟังก์ชันอนุพนัธ์ของ

ฟังกช์นัอนิทิกรัลของฟังกช์นัและอินทิกรัลจาํกดัเขตไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัการกระจายทวินาม และเศษส่วนยอ่ย 

2. ดาํเนินการเกียวกบัลมิิต และตรวจสอบความต่อเนือง และอตัราการเปลียนแปลงของฟังก์ชนั 

3. ดาํเนินการเกียวกบัอนุพนัธ์ของฟังกช์นัพชีคณิต และฟังกช์นัอดิศยั 

4. ดาํเนินการเกียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง และประยกุตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเกียวกบัอินทิกรัลฟังกช์ันพชีคณิตและฟังก์ชนัอดิศยั 

6. ดาํเนินการเกียวกบัอินทิกรัลจาํกดัเขต และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะการคิดคาํนวณ และการแก้ปัญหาเกียวกบัทฤษฏีบททวินามเศษส่วนยอ่ย ลิมิต และความ

ต่อเนืองของฟังกช์นัอนุพนัธ ์ ฟังก์ชนัพีชคณิต และฟังก์ชันอดิศยัการประยุกต์ของอนุพนัธ์อินทิกรัลฟังกช์ันพชีคณิตและ

ฟังกช์นัอดิศยัอินทิกรัลจาํกดัเขตและการประยกุต ์และการประยกุต์ใช้ในงานอาชีพ 

 

30000-1405  แคลคูลสั         3-0-3 

   (Calculus 2) 

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1404   แคลคูลสั 1 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกยีวกบัเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ 

ฟังกช์นัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟังกช์ันหลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์ยอ่ยและอินทิกรัลหลายชนั 

2. สามารถนําความรู้เรืองเทคนิคอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชัน

หลายตวัแปร ลิมิต และความตอ่เนืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์ยอ่ยและอินทิกรัลหลายชันไป

ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
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สมรรถนะรายวิชา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

2. ดาํเนินการเกียวกบัระบบพิกดัฉากในปริภมิูสามมิติ 

3. ดาํเนินการเกียวกบัฟังกช์ันหลายตวัแปร ลิมิตและความต่อเนืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร 

4. ดาํเนินการเกียวกบัอนุพนัธ์ยอ่ยของฟังกช์นัหลายตวัแปร และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเกียวกบัอินทิกรัลหลายชนั และประยกุต์ใชใ้นงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและฝึกทักษะการคิดคาํนวณ และการแกปั้ญหาเกียวกบัเทคนิคการอินทิเกรทอินทิกรัลไม่ตรงแบบเลขาคณิต

วิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังกช์นัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟังกช์ันหลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์ย่อย 

อินทิกรัลหลายชนั และการประยกุต์ และการประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1406  แคลคูลสั         3-0-3 

   (Calculus 3) 

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1405   แคลคูลสั 2 
 

จุดประสงค์รายวิชา  เพอืให ้

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกียวกบัลาํดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดับหนึง สมการเชิงอนุพนัธ์  

เชิงเส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซ 

2. สามารถนาํความรู้เรืองลาํดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหนึงสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n 

และการแปลงลาปลาซไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัลาํดบั 

2. ดาํเนินการเกียวกบัอนุกรม 

3. ดาํเนินการเกียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหนึงและอนัดบั n 

4. ดาํเนินการเกียวกบัการแปลงลาปลาซ 

5. ประยกุตส์มการเชิงอนุพนัธใ์นงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแก้ปัญหาเกียวกบัลาํดบั อนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอันดับ

หนึง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n การแปลงลาปลาซ และการประยกุต์ใช้ในงานอาชีพ 
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30000-1407  คณิตศาสตร์อตุสาหกรรม      3-0-3 

   (Industrial Mathematics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกียวกบัเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต ์ เสน้ตรง ภาคตดักรวย ฟังกช์นัพชีคณิต และฟังกช์ัน

อดิศยั 

2. สามารถดาํเนินการเกียวกบัเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต ์เส้นตรง ภาคตดักรวย ฟังกช์นัพีชคณิต ฟังก์ชนัอดิศยั 

และการประยกุต์ใชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัเมทริกซ์ และอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์จากเงือนไขทีกาํหนด 

2. หาคา่ดเีทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์จากเงือนไขทีกาํหนด 

3. ประยกุตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 

4. คาํนวณหาระยะทาง จุดกงึกลาง และความชนัของเส้นตรงจากเงือนไขทีกาํหนด 

5. สร้างสมการเส้นตรงในรูปทวัไป และประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

6. สร้างสมการ เขียนกราฟ และวเิคราะห์หาส่วนประกอบของภาคตดักรวยจากสมการทีกาํหนด 

7. ดาํเนินการเกียวกบัฟังกช์ันพชีคณิต และฟังกช์นัอดิศยัจากเงือนไขทีกาํหนด 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกับเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ภาคตดักรวย ฟังก์ชัน

พชีคณิต และฟังกช์นัอดิศยั และการประยกุตใ์ช้ในงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501  ชีวิตกบัสังคมไทย       3-0-3 

   (Life and Thai Society) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัสงัคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

2. สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 

3. ตระหนักและเหน็คุณคา่ของศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัสังคม วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการพฒันางาน 

พฒันาคนและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริต และความ

ร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะหแ์ละประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก  

3. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เกียวกบัคุณธรรม จริยธรรม ศาสนธรรม วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจ

พอเพียง ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริต ปัญหาสังคม การดาํเนินชีวิตตามบทบาทหน้าทีการเป็น

พลเมืองดี 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาเกียวกบัสังคม การจดัระเบียบทางสังคม ศลิปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย หลกัธรรมาภิบาล 

หลกัธรรมเพือพฒันาคน พฒันางานและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองด ี เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริต 

ความร่วมกบัประเทศต่างๆ ทางสงัคม เศรษฐกจิ การเมือง และสิงแวดลอ้มเพือการอยูร่่วมกนัอย่างสันติสุข สถานการณ์

การเปลียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย และสงัคมโลก 
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30000-1502  ศาสตร์พระราชา       3-0-3 

   (The King’s Philosophy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและวิธีการของศาสตร์พระราชา 

2. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

3. ตระหนักถึงความสาํคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์พระราชา 

2. ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต 

3. ประยกุตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวิตประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาเกียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการของศาสตร์พระราชา การประยุกตศ์าสตร์พระราชาใน

การดาํเนินชีวิต หลกัการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิธาน ตามรอยดา้นการศึกษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั 
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30000-1503  การเมืองการปกครองของไทย      3-0-3 

   (Thai Politics and Administration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต แนวทางการ

แกไ้ข และการพฒันาประเทศ ตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข 

2. สามารถปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข ภายใตห้ลกัสุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง การแกไ้ขปัญหาทางการเมือง ปัญหา

การทุจริต และการพฒันาประเทศ ตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต  

แนวทางการแก้ไข และการพัฒนาประเทศตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง การแกไ้ขปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต และการพฒันาประเทศ

ตามสิทธิ บทบาทหนา้ทีอย่างสร้างสรรค์ตามแบบอย่างของพลเมืองทีดี ตามหลกัปรัชญา ของเศรษฐกิจ

พอเพียง และตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

3. ปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

ภายใตห้ลกัสุจริต และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาเกียวกบัวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทยสมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ถึงการเปลียนแปลง

การปกครอง พ.ศ.  การเมืองการปกครองไทยหลงัการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  ถงึปัจจุบนั วกิฤตทาง

การเมืองและสังคม พ.ศ. 475 ถึงปัจจุบนั การบริหารราชการแผน่ดิน นโยบายการบริหารประเทศของรัฐบาล พรรค

การเมือง การเลือกตงั องคก์รอสิระตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีภายใตห้ลกัสุจริต ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

วกิฤตเศรษฐกิจ และปัญหา การทจุริต
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กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

30000-1601  การพฒันาสุขภาพ       2-0-2 

  (Health Improvement) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวิต 

2. สามารถปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ทีเปลียนแปลงและจัดการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสนัติวิธี 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดําเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

และเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัเทคนิควิธีและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวิต 

2. วเิคราะห์สภาพการเปลียนแปลงของสังคมทีมีผลกระทบกบัสุขภาพของตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบตักิารช่วยฟืนคืนชีพขนัพนืฐาน 

5.  แกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันตวิิธี 

6. ใชก้ระบวนการคิด วิเคราะห์และไตร่ตรองอยา่งเป็นระบบในการทาํงาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัเทคนิควิธีและทกัษะการพฒันาสุขภาพ สิงคุกคามสุขอนามัยในการดาํรงชีวิต และการทาํงาน 

การเพมิประสิทธิภาพการทาํงาน สารเสพติด โภชนาการกบัการเกิดกลุ่มโรค NCD ปฏิบติัการช่วยฟืนคืนชีพขนัพืนฐาน 

ภยัคุกคามรูปแบบใหม่ สิทธิและระบบการบริการสุขภาพ สุขภาพผูบ้ริโภค ทกัษะการแกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้อย่างสันติวิธี 

กระบวนการคิด วเิคราะห์ และไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ 

 

30000-1602  การคดิอย่างเป็นระบบ       2-0-2 

   (Systematic Thinking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการและกระบวนการพนืฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถคิดอยา่งเป็นระบบในการจดัลาํดบังาน การตดัสินใจ การจดัการกบัความเสียงและการแกปั้ญหา 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการดาํเนินชีวิต และประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบ และมีเหตผุล 



75 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวชิาเทคนิคการผลิต 

 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการพนืฐานในการคิดอยา่งเป็นระบบ 

2. ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาทีอาจจะเกิดขึนอยา่งเป็นระบบ 

3. วเิคราะหก์ารตดัสินใจและผลทีตามมา 

4. ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอยา่งเป็นระบบในการแกปั้ญหา 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับหลักการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ ประเภทและวตัถุประสงค์ของ

คาํถามทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ขนัตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์การตดัสินใจ

ปัญหาทีอาจจะเกิดขึนโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม การะบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ กระบวนการสืบค้น 

กระบวนการมีส่วนร่วม และการตงัคาํถาม 

 

30000-1603  สุขภาวะกายและจิต       2-0-2 

   (Healthy Body and Mind) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทางพลศึกษา สุขศกึษาและนันทนาการทีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 

2. สามารถใชกิ้จกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการเพอืพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพของตนเอง 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการทีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 

2. เลอืกกจิกรรมพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพเหมาะสมกบัตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบตักิารช่วยฟืนคืนชีพขนัพนืฐาน 

5. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมเพอืส่งเสริมสุขภาพทีสมัพนัธ์กบัชุมชน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบตัิเกียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศกึษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพฒันาทักษะชีวิต

และสุขภาพ การจดักิจกรรมเสริมสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบัครอบครัว เพอืนและสงัคม สิงแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัสุขภาพ 

กระบวนการเรียนรู้เรืองเพศ สารเสพติด อบุติัภยั โภชนาการกบัการเกิดกลุ่มโรค NCD สุขภาพผูบ้ริโภค การปฏิบติัการ

ช่วยฟืนคืนชีพขนัพืนฐาน และการจดักิจกรรมเพือส่งเสริมสุขภาพทีสัมพนัธ์กบัชุมชน  
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30000-1604  คุณภาพชีวติเพือการทํางาน      2-0-2 

   (Quality of Life at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจเกียวกบัปัจจยั สุขอนามยั และสิงแวดลอ้มในการทาํงาน และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2. สามารถจดัการปัญหาโดยสันตวิิธีและทาํงานร่วมกบัผูอื้นไดอ้ย่างมีความสุข 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและสิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

2. วเิคราะหค์วามตอ้งการของตนเองเพอืวางเป้าหมายชีวิต 

3. มีทกัษะการเป็นผูน้าํ  

4. จดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวิธี 

5. วางแผนดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับปัจจัย สุขอนามัยและสิงแวดล้อมในการทาํงานทีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย แรงจูงใจที

เกียวขอ้งกบัการทาํงาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การไดรั้บการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความกา้วหน้าใน

หน้าทีการงานตามลกัษณะของงาน ทกัษะการเป็นผูน้าํ การจัดการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้ โดยสันติวิธี การอยูร่่วมกนัใน

สงัคมอยา่งมีความสุข การหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงต่อความรุนแรงและสิงเสพติด 

 

30000-1605  มนุษยสัมพนัธ์ในการทาํงาน      2-0-2 

   (Human Relations at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจความสาํคญัและหลกัมนุษยสัมพนัธแ์ละธรรมชาติของมนุษย ์

2. สามารถพฒันาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลกัธรรม 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีในการพฒันาตนและชุมชน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และการประยกุตใ์ช้ในการทาํงาน 

2. วเิคราะหบ์ทบาทและสถานภาพของมนุษยใ์นสังคม 

3. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน 

4. นาํกระบวนการทางจิตวิทยาและหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ศกึษาและปฏิบัตเิกียวกบัความหมายและความสาํคญัของมนุษยสัมพนัธ์ ธรรมชาติของมนุษย ์กระบวนการทาง

จิตวทิยาเพอืสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพฒันาตนเพอืความกา้วหน้าในชีวิตและการทาํงาน การนาํ

หลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 

30000-1606  ปัจจัยทเีกยีวข้องกับมนุษย์      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  เพอืให้ 

1. เขา้ใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ความพกิารในประเทศไทย 

2. สามารถปกป้องรักษาสิทธิของคนพกิารอนัเป็นจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกจินิสยัทีดีต่อคนพิการ และตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทยีมของมนุษย ์
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สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัสาเหตุของและการจดัประเภทของความพกิารในประเทศไทย 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการปกป้องรักษาสิทธิของคนพกิาร 

3. แสดงความรู้เกียวกบัเทคนิคการใหค้าํปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบาํบดัสาํหรับคนพกิาร 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณ์ความพกิารในประเทศไทย ปัญหาสุขภาพจิต

และโรคทางจิตเวช สงัคมวิทยาของคนพกิาร กระบวนการทางจิตใจเมือเกิดความสูญเสียในคนพกิาร การปกป้องรักษา

สิทธิของคนพกิาร พระราชบญัญติัทีเกียวขอ้ง เทคนิคการให้คาํปรึกษา การประเมินและกจิกรรมบาํบดัสาํหรับคนพกิาร 

 

30000-1608  การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ      0-2-1 

   (Exercises for Health) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 

2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอื้นดว้ยกิจกรรมทางพลศึกษา 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศกึษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 

2. จดักจิกรรมเพอืเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามลกัษณะงานไดอ้ยา่งปลอดภยั 

3. จดัทาํโครงการออกกาํลงักายเพอืพฒันาสุขภาพ 

4.  วางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับหลักการและกิจกรรมทางพลศึกษา การเล่นกีฬาเพือส่งเสริมสุขภาพ การจัดทาํ

โครงการออกกาํลงักายเพือพฒันาสุขภาพ การวางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและ

ผูอื้น ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย การส่งเสริมบุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์ ภาวะผูน้าํ และการมี

นาํใจนกักีฬา 
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30000-1609  ลลีาศเพือพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ    0-2-1 

   (Social Dance for Health and Personality Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัปฏิบติัการลลีาศเบืองตน้ 

2. สามารถเตน้ลีลาศเพอืเขา้สังคมและนันทนาการ 

3. มีบุคลกิภาพทีดีและมีมารยาทในการเขา้สงัคม  

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัปฏิบตัิการลีลาศเบืองตน้ 

2. เตน้ลีลาศไดอ้ย่างมีความเชือมนัในตนเอง 

3. เตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลิกภาพและมารยาทในการการเขา้สังคม 

4. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมทางสังคม 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัเิกียวกบัประวตัิและความรู้พืนฐานของกิจกรรมลีลาศ การลีลาศเพอืเขา้สังคม การลีลาศเพือ

นนัทนาการ มารยาทในการเขา้สงัคม มนุษยสัมพนัธ์ และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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30000-1610  นันทนาการเพือพฒันาคุณภาพชีวิต     0-2-1 

   (Recreation for Life Quality Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพอืให้ 

1. เขา้ใจหลกัการนาํกิจกรรมนนัทนาการไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวิต 

2. สามารถใชกิ้จกรรมนนัทนาการเพือพฒันาสุขภาวะตามลกัษณะงานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการพฒันาตนเองตามหลกันนัทนาการ 

2.  ใชก้จิกรรมนนัทนาการทีเหมาะสมในการพฒันาตนเองและสังคม 

3. ปฏิบตักิารฟืนคืนชีพขนัพนืฐาน 

4. มีทกัษะในการสือสาร 

5. วางแผนดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกบัความสําคัญ ขอบข่าย ประโยชน์ ประเภท และรูปแบบของกิจกรรมนันทนาการ

หลกัการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจําวนัให้สอดคลอ้งกับสุขลกัษณะและปลอดภยั เหมาะสมกบัตนและ

สงัคม ปฏิบตักิารฟืนคืนชีพขนัพนืฐานและทกัษะในการสือสาร การวางแผนดาํเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน 

 

สาขาวชิา เทคนิคการผลติ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน 
 

 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน   
 

กลุ่มบริหารและจดัการวชิาชีพ 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 

30001-1051 กฎหมายทวัไปเกียวกบังานอาชีพ 1-0-1 

 

กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

30001–2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน  

30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-3 

30100-0105 ความแข็งแรงของวสัดุ 3-0-3 

30100-0116 การออกแบบเครืองจกัรกล 3-0-3 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน  

 กลุ่มบริหารและจดัการวชิาชีพ 
 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-2 

(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เข้าใจหลักการจัดการองค์การ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิต และหลักการเพิม

ประสิทธิภาพการทาํงาน  

2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิมประสิทธิภาพขององค์การ และการเพิม

ประสิทธิภาพการทาํงานในการจดัการงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกับหลกัการจดัการองค์การ หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต และ

หลกัการเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. วางแผนการจดัการองคก์ารและเพิมประสิทธิภาพขององคก์ารตามหลกัการ 

3. กาํหนดแนวทางจดัการความเสียงและความขดัแยง้ในงานอาชีพตามหลกัการและสถานการณ์ 

4. เลือกกลยุทธ์เพือเพิมประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต 

5. ประยุกตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิมผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัหลกัการจดัองค์การ การเพิมประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิม

ผลผลิต  การจดัการความเสียง การจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร กลยุทธ์การเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน  การนาํ

กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิมผลผลิตมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 
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30001-1051 กฎหมายทัวไปเกยีวกบังานอาชีพ 1-0-1 

 (Occupational Regulation and Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพดา้นการผลิตและการบริการ ความปลอดภยั 

สิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. สามารถนาํขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้งไปปฏิบติัในงานอาชีพ 

3. มีกิจนิสัยและเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพดว้ยความรับผดิชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

ตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เกียวกับข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้องกับงานอาชีพการผลิตและการบริการ  

ความปลอดภยั สิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. ปฏิบติัตามวธีิการและขนัตอนของกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพการผลิตและการบริการในสาขาวชิาทีเรียน  

กฎหมายเกียวกบัความปลอดภยั  สิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

30001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

(Information Technology for Works) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพือให้ 

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. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบคน้และสือสารขอ้มูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

3. จดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

4. นาํเสนอและสือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจดัดาํเนินการข้อมูลสารสนเทศ 

การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการนาํเสนอและสือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 



86 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน 
 

30100-0101 กลศาสตร์วศิวกรรม       3-0-3 

  (Engineering Mechanics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัสถิตศาสตร์ การใชเ้วกเตอร์ช่วยในการหาขนาดแรงในโครงสร้างและชิ นส่วนเครืองกล 

2. สามารถวเิคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ นส่วนเครืองกล  และสามารถแกปั้ญหาสถิตศาสตร์วศิวกรรม

ทีเกียวขอ้งกบัสาขาวชิาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีในการสืบค้นความรู้และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีความละเอียด

รอบคอบ และตระหนกัถึงความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการหาขนาดแรง โมเมนตบ์นระนาบโดยใชว้ธีิกราฟิคและคาํนวณ 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการวเิคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ นส่วนเครืองกล 

3. แสดงความรู้เกียวกบัการหาจุดศูนยถ์่วง เซนทรอยด ์และค่าโมเมนตค์วามเฉือยของรูปทรงเรขาคณิต 

4. แสดงความรู้เกียวกบัการหาแรงเสียดทานในเครืองจกัรกล 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกับหลักสถิตศาสตร์  ระบบของแรง  โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุลของวตัถุแข็งเกร็ง 

จุดศูนยถ์่วงและจุดเซนทรอยด ์ แผนภาพวตัถุอิสระ  โมเมนตค์วามเฉือย  หลกัการวเิคราะห์โครงสร้างแรงเสียดทาน

และวธีิการงานเสมือน 
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30100-0105  ความแข็งแรงของวสัดุ       3-0-3 

 (Strength of Materials) 

 วชิาบงัคบัก่อน : 30100-0101  กลศาสตร์วศิวกรรม 
 

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 ความเคน้ใน

ภาชนะความดนั การต่อกนัโดยการเชือมและโดยการใชห้มุดยาํ การบิดของเพลา โมเมนต์ดดั แรงเฉือน ความเคน้ดดั 

ความเคน้เฉือนในคาน การรวมความเคน้และการประยุกตค์วามรู้ในงานอาชีพ 
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30100-0116 การออกแบบเครืองจกัรกล 3-0-3 

 (Machine Design) 

 วิชาบงัคบัก่อน :  3100-0105 ความแข็งแรงของวสัดุ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการออกแบบเครืองจกัรกล 

 2. สามารถคาํนวณและออกแบบเครืองจกัรกล 

 3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีต่อการศึกษาเรียนรู้ และปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ ปลอดภยัและประหยดั 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการการออกแบบชิ นส่วนเครืองจกัรกลและเลอืกใชว้สัดุ 

 2. คาํนวณและออกแบบชิ นส่วนซึงมีความเคน้ผสมและใชท้ฤษฎีความเสียหาย ชิ นส่วนภายใตภ้าระความลา้ 

 3. คาํนวณและออกแบบเครืองจกัรกล 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบั หลกัการออกแบบเครืองจกัรกลโดยพิจารณาสมบติัของวสัดุ ทฤษฎีความเสียหาย และความลา้ 

การออกแบบชิ นส่วนเครืองจกัรกลอย่างง่าย  รอยต่อดว้ยหมุดยาํและสลกัเกลียว  ลิม สลกั เพลา เพลาเรียว สปริง 

และสกรูส่งกาํลงั  การทาํโครงงานออกแบบเครืองจกัรกล 
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คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

 

สาขาวชิา เทคนิคการผลติ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

 

30102-2001 เทคนิคการผลิตชินส่วนเครืองมือกล 1 1-6-3 

30102-2002 เขียนแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-3 

30102-2003 โปรแกรมซีเอน็ซี 2-3-3 

30102-2004 เทคนิคการผลิตดว้ยเครืองมือกลซีเอน็ซี 1-6-3 

30102-2005 ออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. 2-3-3 

30102-2006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 2-2-3 

30102-2007 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-3 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

 

30102-2001 เทคนิคการผลติชินส่วนด้วยเครืองมือกล 1 1-6-3 

 (Machine Tool Production Technique 1) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชเ้ครืองมือกลในการผลิตชิ นส่วนเครืองมือกล 

2. ปฏิบติัการผลิตและตรวจสอบชิ นส่วนเครืองมือกลไดต้ามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ  มีความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัย

โดยตระหนกัถึงคุณภาพงาน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัการวางแผน  กาํหนดลาํดบัขนัการผลิต 

2. ผลิตชิ นส่วนเครืองมือกล  ลูกเบียว  เฟืองตรง  เฟืองสะพาน  เกลียวหลายปาก  รางเลอืน 

3. วดั  ตรวจสอบ  ตามแบบสั งงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการวางแผน  กาํหนดลาํดบัขนัการผลิต  และผลิตชิ นส่วนเครืองมือกล ลูกเบียว  

เฟืองตรง  เฟืองสะพาน  เกลียวหลายปาก  รางเลือน  ใชเ้ครืองมือกลและเครืองมือเล็ก (Hand Tools) ทีเหมาะสม

ตามลกัษณะงาน  วดั  ตรวจสอบตามแบบสั งงาน  บาํรุงรักษาเครืองมือกล  ปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

 

30102-2002 เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2-3-3 

 (Computer Aided Drawing) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเครืองมือกล 

2. มีทกัษะการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างรูปชิ นส่วนเครืองมือกลสามมิติ 

3. มีทกัษะในการเขียนแบบและพิมพแ์บบสั งงาน  แบบภาพประกอบ  และแบบขนัตอนการประกอบชิ นส่วน

เครืองมือกล 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภยัโดยตระหนกัถึง

คุณภาพงาน 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบ 

2. ติดตงัโปรแกรม  ใชโ้ปรแกรมเขียนรูปชิ นส่วนเครืองมือกลสามมิติ  ภาพถอดประกอบชิ นส่วนสามมิติ 

(Explode View) 

3. กาํหนดขนาด (Dimension)  พิกดัความเผือ  พิกดังานสวม  สัญลกัษณ์ผิวงาน  กาํหนดสญัลกัษณ์ GD&T  

ตารางรายการแบบ (List of Part) 

4. พิมพแ์บบสั งงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบ  การติดตงัโปรแกรม  การใช้

โปรแกรมเขียนรูปชิ 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)  ภาพขยายเฉพาะ

ส่วน (Detail View)  การกําหนดขนาด (Dimension)  พิกดัความเผือ  พิกัดงานสวม  สัญลกัษณ์ผิวงาน  กําหนด

สัญลกัษณ์ GD&T  ตารางรายการแบบ (List of Part)  ภาพ ประกอบสามมิติ  ภาพถอดประกอบชิ นส่วนสามมิติ 

(Explode View)  พิมพแ์บบสั งงาน  ปฏิบติังานอย่างมีระเบียบแบบแผน 

 

30102-2003 โปรแกรมซีเอน็ซี 2-3-3 

 (CNC Program) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเขียนโปรแกรม เอน็ซี ควบคุมเครืองมือกลซีเอน็ซี 

2. เขียนโปรแกรมงานกดั  งานกลงึ  และจาํลองการทาํงานของโปรแกรม (Simulation) 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภยั  

โดยตระหนกัถึงคุณภาพงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานเครืองมือกลซีเอน็ซี 

2. วางแผนงานและลาํดบัขนัตอน เขียนโปรแกรมเอน็ซี งานกดัและงานกลงึ 

3. ปฏิบติังานกดัดว้ยคาํสงัการเคลือนทีแบบเส้นตรง  เส้นโคง้  โปรแกรมยอ่ย (Sub Program) และ

คาํสั งวฏัจกัร  ตรวจสอบและแกไ้ขโปรแกรมงานกดั 

4. ปฏิบติังานกลงึดว้ยคาํสั งการเคลอืนทีแบบเส้นตรง  เส้นโคง้  โปรแกรมยอ่ย (Sub Program) และ 

คาํสั งวฏัจกัรแบบ Straight Taper Face  คาํสั งวฏัจกัรอืน  ตรวจสอบและแกไ้ขโปรแกรมงานกลึง 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเกียวกบัหลกัการทาํงานเครืองมือกลซีเอน็ซี  วางแผนงานและลาํดบัขนัตอน การเขียน

โปรแกรมเอ็นซี  งานกดัและงานกลึง เลือกใช้เครืองมือตดั ชดเชยรัศมีเครืองมือตดั กาํหนดศูนย์งาน  การเขียน

โปรแกรมเอ็นซีและจาํลองการทาํงานของโปรแกรม (Simulation)  ปฏิบติังานกดัดว้ยคาํสั งการเคลือนทีแบบเส้นตรง  

เส้นโคง้  โปรแกรมย่อย (Sub Program)  และคาํสั งวฏัจกัร  Mirror  Scaling  Datum Shift  Drilling  Tapping  Boring  

Slot and Pocket  ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมงานกัด   ปฏิบติังานกลึงด้วยคาํสั งการเคลือนทีแบบเส้นตรง  เส้นโค้ง  

โปรแกรมย่อย (Sub Program)  และคาํสั งวฏัจกัรแบบ Straight Taper Face  คาํสั งวฏัจกัร (Cycle) Turning  Facing  

Pattern  Repeating  Contour  Finishing  Threading Drilling  Grooving  Part-off  ตรวจสอบและแกไ้ขโปรแกรมงานกลึง 

 

30102-2004 เทคนิคการผลติด้วยเครืองมือกลซีเอน็ซี 1-6-3 

 (CNC Machine Production Technique) 

 วิชาบังคับก่อน : 30102-2003 โปรแกรมซีเอน็ซี 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานเครืองกดัและเครืองกลึงซีเอน็ซี  การควบคุม  บาํรุงรักษาเครืองมือกลและอุปกรณ์ 

2. มีทกัษะในการป้อนโปรแกรมเอน็ซีกบัชุดควบคุมบนเครืองกดัและเครืองกลึงซีเอน็ซี เลือกใชเ้ครืองมือ

ตดั (Cutting Tools)  ทดลองงานกดั  งานกลึง  กบัเครืองมือกลซีเอน็ซี 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภยั  

โดยตระหนกัถึงคุณภาพงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกับหลกัการทาํงานเครืองกัดและเครืองกลึงซีเอ็นซี  วางแผนการผลิต  กําหนด

ขนัตอนการทาํงาน 

2. เตรียมวสัดุ เลือกใชเ้ครืองมือตดั กาํหนดเงือนไขการตดัเฉือน จบัยึดชิ นงาน ปรับตงัเครืองมือตดั (Set-

Up Tool) 

3. กดัและกลึงชิ นส่วนด้วยคาํสั ง เส้นตรง เส้นโคง้ โปรแกรมย่อย (Sub Program)  โปรแกรมวฎัจกัร 

(Cycle)  ตรวจสอบและแกไ้ขโปรแกรม 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับหลกัการทาํงานเครืองกดัและเครืองกลึงซีเอ็นซี วางแผนการผลิต ลาํดบั

ขนัตอนการทาํงาน  เตรียมวสัดุ  เลือกใช้เครืองมือตดั  กาํหนดเงือนไขการตดัเฉือน  การจบัยึดชิ นงาน  การปรับตงั

เครืองมือตดั (Set-Up Tool)  การปรับตงัศูนยชิ์ นงาน (Set-Up Work Piece )  การป้อนโปรแกรมเอน็ซีกบัชุดควบคุม 

(Control Panel)  งานกดัและงานกลึง  ดว้ยคาํสั ง  เส้นตรง  เส้นโคง้  โปรแกรมย่อย (Sub Program)  โปรแกรมวฎัจกัร 

(Cycle) ตรวจสอบและแกไ้ขโปรแกรม ขึนรูปชิ นส่วนดว้ยเครืองกดั เครืองกลึงซีเอน็ซี  ใชเ้ครืองมือวดั  ตรวจสอบ  

บาํรุงรักษาเครืองมือกลซีเอน็ซี  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 



94 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

30102-2005 ออกแบบและผลติด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2-3-3 

 (Computer Aided Design and Manufacturing) 

 วิชาบังคับก่อน : 30102-2004  เทคนิคการผลิตดว้ยเครืองมือกลซีเอน็ซี 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบและผลิต 

2. ใชโ้ปรแกรมออกแบบและผลิตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงาน 2 มิติ  และ 3 มิติ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ  มีความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัย   

โดยตระหนกัถึงคุณภาพงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานและโครงสร้างโปรแกรม CAD / CAM 

2. สร้างภาพชิ นงาน 2 มิติ 3 มิติ  และสร้างโปรแกรมทางเดินตดั (Tool Path)  ดว้ยคาํสั งตามลกัษณะงานกดั

และงานกลึง 

3. ตรวจสอบและจาํลองการทาํงาน (Simulation)  งานกดัและงานกลึง 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานและโครงสร้างโปรแกรม CAD/CAM สร้างภาพชิ นงาน 2 มิติ 

และชิ นงาน 3 มิติ ดว้ยคาํสั งสร้างวตัถุ ปรับปรุงแกไ้ขวตัถุ การรับ-ส่งไฟลชิ์ นงาน (Import-Export File) สร้าง

โปรแกรมทางเดินตดั (Tool Path)  งานกดั 2 มิติ 3 มิติ ดว้ยคาํสั งตามลกัษณะงาน Face  Contour  Drill  Pocket  

สร้างโปรแกรมทางเดินตดั (Tool Path)  งานกลงึ  ดว้ยคาํสงัตามลกัษณะงาน  Face  Turning  Drill Bore  Groove  

Thread  สร้างโปรแกรม NC-Code  ตรวจสอบและจาํลองการทาํงาน (Simulation)  งานกดัและงานกลึง และ

ปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

 

30102-2006 มาตรวทิยาอุตสาหกรรม 2-2-3 

 (Industry Metrology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจประวติัความเป็นมาและความสําคญัของการวดั  มาตรฐานการวดั  ระบบหน่วยวดั  ความหมาย

ของสญัลกัษณ์ GD&T และหลกัการทาํงานของเครืองมือวดัสามแกน (CMM) 

2. ใชเ้ครืองมือวดั  บาํรุงรักษาเครืองมือวดัและอุปกรณ์  ตลอดจนสอบเทียบเครืองมือวดัดา้นมิติ 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภยั  ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  การสรุป

รายงานผลการวดั 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัประวติัความเป็นมาและความสําคญัของการวดั การสอบเทียบในงานมาตรวทิยา 

บทบาทความสําคญัของกฎหมายและพระราชบญัญติัเกียวกบัการชงัตวงวดัของประเทศไทย  มาตรฐาน 

ISO 9000  ISO 14000 และ HACCP 

2. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการวดั  มาตรฐานการวดั  ระบบหน่วยวดั  ความหมายของสัญลกัษณ์ GD&T 

นิยามศพัทม์าตรวิทยา วธีิการวดั ค่าความผิดพลาดในการวดั ใช้สถิติในการวดั ตรวจสอบ  หาค่าความไม่แน่นอน 

(Uncertainty)  มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

3. ใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองมือวดัดา้นมิติ 

4. สอบเทียบเครืองมือวดัดา้นมิติ  ตามขนัตอนการสอบเทียบ (Calibrate Procedures) บาํรุงรักษาเครืองมือ

และอุปกรณ์ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัประวติัความเป็นมาและความสําคญัของการวดั  การสอบเทียบในงานมาตรวทิยา  

บทบาทความสําคญัของกฎหมายและพระราชบญัญติัเกียวกบัการชงัตวงวดัของประเทศไทย มาตรฐาน ISO 9000  

ISO 14000 และ HACCP  หลกัการวดั  มาตรฐานการวดั  ระบบหน่วยวดั  ความหมายของสัญลกัษณ์ GD&T  นิยามศพัท์

มาตรวิทยา  วธีิการวดั  ค่าความผิดพลาดในการวดั  การใช้สถิติในการวดัตรวจสอบ  การหาค่าความไม่แน่นอน 

(Uncertainty)  มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สําหรับหอ้งปฏิบติัการ การรักษาสภาพแวดลอ้มของห้องปฏิบติัการ  การใช้

และบํารุงรักษาเครืองมือวดัด้านมิติ  สอบเทียบเครืองมือวดัด้านมิติ  ตามขนัตอนการสอบเทียบ (Calibrate 

Procedures)  การบาํรุงรักษาเครืองมือ อุปกรณ์และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

 

30102-2007 นิวแมตกิส์และไฮดรอลกิส์อุตสาหกรรม 2-2-3 

 (Pneumatics and Hydraulic Industrial) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม 

2. สามารถออกแบบ  ติดตงั  บาํรุงรักษาระบบนิวแติกส์และระบบไฮดรอลกิส์  แบบเชิงกลและแบบไฟฟ้า   

ในงานอุตสาหกรรม 

3. มีเจตคติทีดีในการสืบเสาะหาความรู้เกียวกบัการทาํงานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการออกแบบและติดตงัระบบนิวแมติกส์  หลกัการทาํงานของระบบนิวแมติกส์  

อุปกรณ์ในระบบนิวแมติกส์  ปัมลม  วาลว์  อุปกรณ์  รวมทงัระบบสุญญากาศ 

2. เขียนผงัวงจรนิวแมติกส์และการแสดงการเคลือนที 

3. ออกแบบ  เขียนวงจรนิวแมติกส์ควบคุมการทาํงานดว้ยรีเลยไ์ฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) 
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4. แสดงความรู้เกียวกบัการออกแบบและติดตงัระบบไฮครอลิกส์ หลกัการทาํงานของระบบไฮดรอลกิส์ 

อุปกรณ์ในระบบไฮครอลิกส์  นาํมนัไฮดรอลิกส์  ชุดตน้กาํลงั  วาลว์ 

5. ออกแบบ เขียนวงจรไฮดรอลิกส์ ควบคุมดว้ยรีเลยไ์ฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) 

6. บาํรุงรักษาและแกไ้ขปัญหาของระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลกิส์ส์ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบและติดตงัระบบนิวแมติกส์  หลกัการทาํงานของระบบนิวแมติกส์  อุปกรณ์ 

ในระบบนิวแมติกส์  ปั มลม  วาล์ว  อุปกรณ์  รวมทงัระบบสุญญากาศ  การเขียนผงัวงจร  นิวแมติกส์ และการแสดง 

การเคลือนที  การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกส์แบบทาํงานต่อเนือง  ออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า  ออกแบบและเขียนวงจร

นิวแมติกส์ทีควบคุมการทาํงานดว้ยรีเลยไ์ฟฟ้า  โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)  การบาํรุงรักษาและแกไ้ขปัญหาของ

ระบบนิวแมติกส์ 

ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบและติดตงัระบบไฮครอลิกส์  หลกัการทาํงานของระบบไฮดรอลิกส์อุปกรณ์ 

ในระบบไฮครอลิกส์  นาํมนัไฮดรอลิกส์  ชุดตน้กาํลงั  วาลว์  และอุปกรณ์  การเขียนผงัวงจรไฮดรอลิกส์ การออกแบบ  เขียน

วงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยรีเลย์ไฟฟ้า  โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC)  การบาํรุงรักษาและแก้ไขปัญหาของ

ระบบไฮดรอลิกส์ 

 



97 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

 

สาขาวชิาเทคนิคการผลติ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 
 

สาขางานเครืองมือกล 

 รหัสวชิา  ชือวชิา       ท-ป-น 

 30102-2101 เทคนิคเขียนแบบเครืองมือกล     2-3-3 

 30102-2102 เทคนิคการผลิตชินส่วนดว้ยเครืองมือกล 2    1-6-3 

 30102-2103 เทคนิคการผลิตชินส่วนดว้ยเครืองมือกล 3    1-6-3 

 30102-2104 เทคนิคการผลิตชินส่วนดว้ยเครืองมือกล 4    1-6-3 

 30102-2105 เครืองมือตดัในงานอุตสาหกรรม     2-0-2 

 30102-2106 เทคนิคการผลิตเครืองมือตดั     0-6-2 

 30102-2107 ระบบการผลิตอตัโนมติั      1-6-3 

รายวชิาทวภิาค ี

 30102-51xx งานเครืองมือกล ...      *-*-* 
 

สาขางานแม่พมิพ์โลหะ 

 รหัสวชิา  ชือวชิา       ท-ป-น 

 30102-2201 เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพโ์ลหะ     2-3-3 

 30102-2202 กรรมวิธีการผลิตแม่พิมพโ์ลหะ     3-0-3 

 30102-2203 เทคนิคการผลิตแม่พิมพต์ดัและเจาะโลหะ    1-6-3 

 30102-2204 เทคนิคการผลิตแม่พิมพพ์บัและขึนรูปโลหะ   1-6-3 

 30102-2205 เทคนิคการผลิตแม่พิมพแ์บบต่อเนือง    1-6-3 

 30102-2206 เทคนิคการผลิตแม่พิมพผ์สมและดึงขึนรูปโลหะ   1-6-3 

 30102-2207 ออกแบบแม่พิมพโ์ลหะ      3-0-3 

 30102-2208 เทคนิคการซ่อมและบาํรุงรักษาแม่พิมพโ์ลหะ   1-6-3 

รายวชิาทวภิาค ี

 30102-52xx งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพโ์ลหะ ...    *-*-* 
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สาขางานแม่พมิพ์พลาสตกิ 

 รหัสวชิา  ชือวชิา       ท-ป-น 

 30102-2301 เทคนิคเขียนแบบแม่พิมพพ์ลาสติก    2-3-3 

 30102-2302 ออกแบบแม่พิมพพ์ลาสติก 1     3-0-3 

 30102-2303 ออกแบบแม่พิมพพ์ลาสติก 2     3-0-3 

 30102-2304 เทคนิคการผลิตชินส่วนแม่พิมพฉี์ดพลาสติก   1-6-3 

 30102-2305 เทคนิคการผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบสองแผน่   1-6-3 

 30102-2306 เทคนิคการผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบแยกดา้นขา้ง  1-6-3 

 30102-2307 เทคนิคการผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบสามแผน่   1-6-3 

 30102 -2308 เทคนิคการผลิตแม่พิมพเ์ป่าพลาสติก    1-6-3 

 30102-2309 เทคนิคการผลิตแม่พิมพอ์ดัพลาสติก    1-6-3 

 30102-2310 เทคนิคการขดัผวิแม่พิมพพ์ลาสติก     1-6-3 

 30102-2311 เทคนิคการซ่อมและบาํรุงรักษาแม่พิมพพ์ลาสติก   1-6-3 

 30102-2312 เทคนิคการปรับตงัเครืองฉีดพลาสติก    1-3-2 

รายวชิาทวภิาค ี

 30102-53XX งานเทคนิคการผลิตแม่พิมพพ์ลาสติก …    *-*-* 
 

สาขางานผลิตชินส่วนยานยนต์ 

 รหัสวชิา  ชือวชิา       ท-ป-น 

 30102-2401 เทคนิคเขียนแบบชินส่วนยานยนต ์    2-3-3 

 30102-2402 กรรมวิธีการผลิตชินส่วนยานยนต ์    3-0-3 

 30102-2403 ผลิตชินส่วนยานยนตด์ว้ยแม่พิมพโ์ลหะ    1-6-3 

 30102-2404 ผลิตชินส่วนยานยนตด์ว้ยแม่พิมพฉี์ดพลาสติก   1-6-3 

 30102-2405 ผลิตชินส่วนยานยนตด์ว้ยแม่พิมพฉี์ดโลหะ    1-6-3 

 30102-2406 ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชินส่วนยานยนต ์    1-6-3 

รายวชิาทวภิาค ี

 30102-54xx งานเทคนิคการผลิตชินส่วนยานยนต ์…    *-*-* 
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สาขางานผลิตชินส่วนเครืองจกัรกล 

 รหัสวชิา  ชือวชิา       ท-ป-น 

 30102-2501 เทคนิคเขียนแบบชินส่วนเครืองจกัรกล    2-3-3 

 30102-2502 เทคโนโลยกีารเชือม      2-3-3 

 30102-2503 งานวางแผนผลิต และติดตงัเครืองจกัรกล    2-3-3 

 30102-2504 งานซ่อม และบาํรุงรักษาเครืองจกัรกล     2-3-3 

 30102-2505 งานส่งกาํลงัเครืองจกัรกล      2-3-3 

 30102-2506 ระบบควบคุมอตัโนมติั      2-3-3 

รายวชิาทวภิาค ี

 30102-55xx งานเทคนิคการผลิตชินส่วนเครืองจกัรกล …   *-*-* 
 

สาขางานโพลเีมคคานิกส์และระบบอตัโนมัต ิ

รหัสวชิา ชือวชิา       ท-ป-น 

 30102-2601 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม     2-3-3 

 30102-2602 โปรแกรมควบคุมการเคลือนที     1-3-2 

 30102-2603 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์     1-3-2 

 30102-2604 เทคนิคการขึนรูปชินส่วนความละเอียดสูง    1-6-3 

 30102-2605 เทคนิคการประกอบเครืองจกัร     1-3-2 

รายวชิาทวภิาค ี

 30102-56xx งานโพลีเมคคานิกส์และระบบอตัโนมติั …    *-*-* 
 

สาขางานผลิตชินส่วนอากาศยาน 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30102-2701 แบบงานทางวิศวกรรมชินส่วนอากาศยาน 2-3-3 

30102-2702 กระบวนการผลิตแบบลีนและความปลอดภยั                  2-0-2 

30102-2703 กระบวนการพิเศษสาํหรับชินส่วนอากาศยาน 1 2-3-3  

30102-2704 เครืองมือวดัแบบ 3 มิติ  1-6-3  

30102-2705  กระบวนการประกอบชินส่วนโครงสร้างเครืองบิน                  1-3-2 

30102-2706  การผลิตดว้ยเครืองมือกล CNC  แกน 1-6-3 

30102-2707  กระบวนการพิเศษสาํหรับชินส่วนอากาศยาน                                     2-3-3 

รายวชิาทวภิาค ี

30102-57xx งานผลิตชินส่วนอากาศยาน … *-*-* 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก สาขางานเครืองมือกล 

 

30102-2101 เทคนิคเขียนแบบเครืองมือกล      2-3-3 

       (Machine Tool Drawing Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นตามมาตรฐาน 

 2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ นของชิ นส่วนอุปกรณ์เครืองมือกลตามมาตรฐาน 

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทา งานดว้ยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ตระหนกัถึง 

                 คุณภาพงาน ประหยดัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัมาตรฐานงานเขียนแบบเครืองมือกล แบบสั งงานการผลิต หลกัการอ่านและเขียนแบบ

     ภาพประกอบ ภาพแยกชิ น 

 2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นของชิ นส่วน และอุปกรณ์เครืองมือกลตามมาตรฐาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัมาตรฐานงานเขียนแบบเครืองมือกล แบบสั งงานการผลิต หลกัการ สเก็ตซ์ 

อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นของชิ นส่วนเครืองมือกล แบบสั งงานการผลิตชิ นส่วนและอุปกรณ์

เครืองมือกลตามมาตรฐาน ตระหนกัถึงคุณภาพงาน มีความประณีต รอบคอบ 

 

30102-2102 เทคนิคการผลติชินส่วนด้วยเครืองมือกล 2     1-6-3 

  (Machine Tool Technique 2) 

  วิชาบังคับก่อน : 30102-2001 เทคนิคการผลิตชิ นส่วนดว้ยเครืองมือกล 1 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการใชเ้ครืองมือกล เครืองมือเฉพาะอย่าง ในการผลิตชิ นส่วนเครืองมือกล 

 2. ผลิตชิ นส่วนเครืองมือกลทีซบัซ้อน และตรวจสอบใหไ้ดต้ามมาตรฐานกาํหนด 

 3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีตรอบคอบ ปลอดภยั ตระหนกัถึงคุณภาพงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัการผลิตชิ นส่วนดว้ยเครืองมือกล การเลือกใชเ้ครืองมือกลและอุปกรณ์    

                  ช่วยงาน (Attachment) 

 2. ผลิตเฟืองเฉียง เฟืองหนอนเกลยีวหนอน เฟืองดอกจอก เพลาส่งกาํลงั เพลาเรียวตามมาตรฐาน 

 3. วดั ตรวจสอบชิ นส่วนดว้ยเครืองมือวดัละเอยีด 

 4. บาํรุงรักษาเครืองมือกล และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับการผลิตชิ นส่วนด้วยเครืองมือกล เลือกใช้เครืองมือกลและอุปกรณ์ช่วยงาน

(Attachment) ทีเหมาะสมตามลกัษณะงาน ผลิตเฟืองเฉียง เฟืองหนอนเกลียวหนอน เฟืองดอกจอก เพลาส่งกาํลงั 

เพลาเรียวตามมาตรฐานดว้ยเครืองเจียกลม วดั ตรวจสอบชิ นส่วนดว้ยเครืองมือวดัละเอียดบาํรุงรักษาเครืองมือกล 

และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
 
30102-2103 เทคนิคการผลติชินส่วนด้วยเครืองมือกล 3     1-6-3 

  (Machine Tool Technique 3) 

  วิชาบังคับก่อน : 30102-2102 เทคนิคการผลิตชิ นส่วนดว้ยเครืองมือกล 2 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการ วธีิการและเทคนิคการใชเ้ครืองมือกลเพือผลติชิ นส่วนเครืองมือกล 

 2. ใชเ้ครืองมือกลในการผลิตชิ นส่วนเครืองมือกล ประกอบเป็นชุดตรวจสอบตามมาตรฐานทีกาํหนด 

 3. มีกิจนิสัยในการทาํงานเป็นกลุ่มดว้ยความ อุตสาหะรอบคอบและปลอดภยั โดยคาํนึงถึงคุณภาพ     

                 ของผลงาน สรุปและเขียนรายงานการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัการผลิตชิ นส่วนเครืองมือกล การเลือกใชเ้ครืองมือกล 

 2. ผลิตชิ นส่วนเครืองมือกลทีประกอบเป็นชุด ระบบส่งกาํลงั ระบบป้อนอตัโนมติั 

 3. เลือกอุปกรณ์ช่วยงานชนิดพิเศษตามลกัษณะงานทีผลิต 

 4. วดั ตรวจสอบชิ นส่วนดว้ยเครืองมือวดัละเอยีด 

 5. บาํรุงรักษาเครืองมือกล และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการผลิตชิ นส่วนเครืองมือกล เลือกใชเ้ครืองมือกลตามความเหมาะสม เน้นการผลิต

ชิ นส่วนเครืองมือกลทีประกอบเป็นชุด ระบบส่งกาํลงั ระบบป้อนอตัโนมติั เลือกอุปกรณ์ช่วยงานชนิดพิเศษ

ตามลกัษณะงานทีผลิต วดั ตรวจสอบชิ นส่วนดว้ยเครืองมือวดัละเอียด บาํรุงรักษาเครืองมือกลและปฏิบตัิงาน

ตามหลกัความปลอดภยั 
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30102-2104 เทคนิคการผลติชินส่วนด้วยเครืองมือกล 4     1-6-3 

  (Machine Tool Technique 4) 

  วิชาบังคับก่อน : 30102-2103 เทคนิคการผลิตชิ นส่วนดว้ยเครืองมือกล 3 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการวเิคราะห์แบบ และวางแผนการผลิตชิ นส่วนตามแบบ 

 2. วเิคราะห์และผลิตชิ นส่วน ตรวจสอบ ประกอบ แกไ้ขชิ นส่วนเครืองมือกลตามมาตรฐาน สรุป   

                   และเขียนรายงานการทาํงาน 

 3. มีกิจนิสัยในการทาํงานเป็นกลุ่มดว้ยความอุตสาหะ รอบคอบและปลอดภยั โดยคาํนึงถึงคุณภาพ  

                  ของผลงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

 1.แสดงความรู้เกียวกบัการอ่านแบบ การวเิคราะห์แบบ การวางแผนการผลิต 

 2. ผลิตชิ นส่วนประกอบเป็นชุดเครืองมือกลตามแผนงานทีกาํหนด 

 3. วดั ตรวจสอบ ประกอบ ทดลอง ปรับแต่ง แกไ้ข 

 4. จดัทาํคู่มือการใชง้าน และการบาํรุงรักษา 

 5. เขียนรายงานนาํเสนอผลงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการอ่านแบบ การวเิคราะห์แบบ การวางแผนการผลิตโดยเนน้การทาํงานเป็นกลุ่ม

ในการผลิตชิ นส่วนประกอบเป็นชุดเครืองมือกลตามแผนงานทีกาํหนด วดั ตรวจสอบ ประกอบทดลอง ปรับแต่ง 

แกไ้ข จดัทาํคู่มือการใชง้าน และการบาํรุงรักษา สรุปเขียนรายงานนาํเสนอผลงานและปฏิบติังานตามหลกัความ

ปลอดภยั 
 

30102-2105 เครืองมือตดัในงานอตุสาหกรรม      2-0-2 

  (Cutting Tool in Industry) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหนา้ทีและองคป์ระกอบต่างๆ ของคมตดั สมบติัของวสัดุทีใชผ้ลิตเครืองมือตดั 

 2. ออกแบบเครืองมือตดัไดเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

 3. มีเจตคติทีดีในการศึกษาเรียนรู้ มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความประณีตรอบคอบ 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานของคมตดั มุมเครืองมือตดั สมบติัของวสัดุทีใชใ้นการผลิต  

                  เครืองมือตดั กรรมวธีิขึนรูปเครืองมือตดั การอบชุบและการเคลอืบผิวแขง็ ชนิดประเภท สมบติั           

                  หนา้ทีของเครืองมือตดั 

 2. เลือกใชว้สัดุในการผลิตเครืองมือตดั 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาหลกัการทาํงานของคมตดั มุมเครืองมือตดั สมบติัของวสัดุทีใชใ้นการผลิตเครืองมือตดักรรมวธีิขึน

รูปเครืองมือตดั การอบชุบและการเคลือบผิวแขง็ ชนิดประเภท สมบติั หนา้ทีของเครืองมือตดั ออกแบบ และ

เลือกใชว้สัดุในการผลิตเครืองมือตดั มีกิจนิสัยในการทาํงานอยา่งมีระเบียบ ตรงต่อเวลา 

 

30102-2106 เทคนิคการผลติเครืองมือตดั      0-6-2 

  (Cutting Tool Production Technique) 

  วิชาบังคับก่อน : 30102-2105  เครืองมือตดัในงานอุตสาหกรรม 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการคาํนวณชุดเฟืองทด ติดตงัชุดหวัแบ่งและประกอบชุดเฟืองสําหรับผลิตเครืองมือตดั 

 2. ผลิตเครืองมือตดัแบบไม่ขึนคม แบบขึนคม แบบคมตดัเลือย (Spiral) แบบเปลยีนคมตดั  

                  (Inserted) และแบบพิเศษ 

 3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั บาํรุงรักษาเครืองมือ เครืองมือกลและ

     อุปกรณ์ 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัการคาํนวณชุดเฟืองทด ติดตงัหวัแบ่งและประกอบชุดเฟืองสําหรับผลิต  

                  เครืองมือตดั 

 2. ผลิตเครืองมือตดัแบบคมตดัเดียว  แบบหลายคมตดั แบบคมตดัเลือย (Spiral) แบบเปลยีนคมตดั  

                 (Inserted) และแบบพิเศษ (Special) 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ปฏิบติัการคาํนวณชุดเฟืองทด ติดตงัหวัแบ่งและประกอบชุดเฟืองสําหรับผลิตเครืองมือตดั ผลิตเครืองมือ

ตดัแบบคมตดัเดียว Convex Cutter Concave Cutter ผลิตเครืองมือตดัแบบหลายคมตดั Slotting Cutter Side and Face 

Cutter  เครืองมือตดัแบบคมตดัเลือย (Spiral) Twist Drill Plain Milling Helical Cutter ผลิตเครืองมือตดัแบบเปลียน

คมตดั (Inserted) เครืองมือตดัแบบพิเศษอืน  ๆบาํรุงรักษา เครืองมือกล อุปกรณ์ และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
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30102-2107 ระบบการผลติอตัโนมตั ิ       1-6-3 

  (Computer Integrated Manufacturing) 

  วิชาบังคับก่อน : 30102-2002 เขียนแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

    30102-2004 เทคนิคการผลิตดว้ยเครืองมือกลซีเอน็ซี 

    30100-2007 นิวแมติกส์และไฮดรอลกิส์อุตสาหกรรม 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบการผลิตอตัโนมติัโดยใชค้อมพิวเตอร์ควบคุม 

 2. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบจดัเก็บ เคลอืนยา้ยวสัดุ ควบคุมเครืองมือกลซีเอน็ซี แขนกล  

                 (Robotic Arm) ระบบตรวจสอบชิ นงาน และระบบควบคุมอตัโนมติัอืน  ๆ

 3. มีกิจนิสัยการทาํงานเป็นกลุ่มดว้ยความอุตสาหะ รอบคอบ และยึดหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการควบคุมการผลิตอตัโนมติั ดว้ยคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม 

                 และวางแผนขนัตอนการทาํงาน 

 2. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบการจดัเก็บและเคลือนยา้ยวสัดุ วดั ตรวจสอบชิ นงาน วเิคราะห์และ 

                  แกไ้ขโปรแกรม 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการควบคุมการผลติอตัโนมติั  ดว้ยคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมวางแผน

ขนัตอนการทาํงาน เขียนโปรแกรมควบคุมระบบการจดัเก็บและเคลือนยา้ยวสัดุ เขียนโปรแกรมควบคุมแขนกล 

(Robotic Arm) ควบคุมเครืองมือกลซีเอ็นซีผลิตชิ นงาน เขียนโปรแกรมควบคุมวดัตรวจสอบชิ นงาน 

เขียนโปรแกรมควบคุมระบบวิเคราะห์และแก้ไขโปรแกรม ปฏิบติังานเป็นกลุ่มดว้ยความอุตสาหะ รอบคอบ และ

ยึดหลกัความปลอดภยั 
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รายวิชาทวิภาคี   
 

30102-51xx งานเครืองมือกล …        *-*-* 

 (Machine Tools work …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานเครืองมือกล 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานเครืองมือกลในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานเครืองมือกล 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นงานเครืองมือกลตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานเครืองมือกลตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงานทีรับผิดชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานเครืองมือกลในสถานประกอบการ การเตรียม

ความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการ

ดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานแม่พมิพ์โลหะ 

30102-2201 เทคนิคเขียนแบบแม่พมิพ์โลหะ 2-3-3 

    (Die Drawing Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอา่นและเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ นตามมาตรฐาน 

2. สเก็ตซ์แบบ  อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ นของชิ นส่วนแม่พิมพโ์ลหะตามมาตรฐาน 

3.   มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความละเอยีด  รอบคอบ  ตระหนกัถึง  

คุณภาพงาน  ประหยดัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ  แบบสั งงานการผลิต    หลกัการ 

สเก็ตซ์แบบ  อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ นทีใชส้ั งงานการผลิตตามมาตรฐานของ

ชิ นส่วนแม่พิมพโ์ลหะ 

2.    สเก็ตซ์แบบ  อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ นทีใช้สั งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ นส่วน

แม่พิมพโ์ลหะ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพโ์ลหะ  แบบสั งงานการผลิต  หลกัการอ่าน

และเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ นทีใชส้ั งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ นส่วนแม่พิมพต์ดัโลหะ  แม่พิมพ์

ต่อเนือง  แม่พิมพขึ์นรูป  สเก็ตซ์แบบ  เขียนแบบสั งงานการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพโ์ลหะตามมาตรฐาน  ตระหนกัถึง

คุณภาพงาน  มีความละเอียด รอบคอบ  

 

30102-2202 กรรมวธิีการผลติแม่พมิพ์โลหะ 3-0-3 

 (Die Manufacturing) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจชนิด ประเภท แม่พิมพโ์ลหะและเครืองปัมโลหะ 

2. เขา้ใจเลือกใช้วสัดุผลิตแม่พิมพ์โลหะ  วสัดุชิ นงาน  การปรับปรุงสมบติัวสัดุ  การใช้เครืองมือกล

พืนฐาน  การใชเ้ครืองมือกลซีเอน็ซีผลิตชิ นส่วนแม่พิมพโ์ลหะ  การปรับและประกอบ  ติดตงั ทดลอง

แม่พิมพโ์ลหะโดยเครืองปัมโลหะ (Press Machine) 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดี มีความรับผิดชอบ  มีความละเอียด  รอบคอบ ตรงต่อเวลา 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการเลือกใช้วสัดุสําหรับผลิตแม่พิมพ์โลหะ  วสัดุชิ นงานและเครืองมือตดั

สําหรับผลิตแม่พิมพ์โลหะ  การเลือกใช้ชิ นส่วนมาตรฐาน  การวางแผนการผลิต  การตรวจสอบ

ขอ้บกพร่องและการแกไ้ข 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการใชเ้ครืองมือกลผลิตชิ นส่วนแม่พิมพโ์ลหะ  การปรับและประกอบ  ติดตงั 

ทดลองแม่พิมพก์บัเครืองปัมโลหะ (Press Machine) 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัชนิดของแม่พิมพ์โลหะและเครืองปัมโลหะ การเลือกใชว้สัดุสําหรับผลิตแม่พิมพโ์ลหะ  

วสัดุชิ นงานและเครืองมือตดัสําหรับผลิตแม่พิมพ์โลหะ  การเลือกใช้ชิ นส่วนมาตรฐาน  การวางแผนการผลิต      

การตรวจสอบขอ้บกพร่องและการแกไ้ข  การบาํรุงรักษาแม่พิมพ์  การใช้เครืองมือกลผลิตชิ นส่วนแม่พิมพโ์ลหะ  

การปรับและประกอบ  ติดตงั ทดลองแม่พิมพก์บัเครืองปัมโลหะ (Press Machine) 

 

30102-2203 เทคนิคการผลติแม่พมิพ์ตดัและเจาะโลหะ 1-6-3 

 (Blanking and Piercing Die Production Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการออกแบบ  ผลิตแม่พิมพต์ดั  ชิ นส่วนมาตรฐานแม่พิมพโ์ลหะ  งานผลิตแม่พิมพต์ดัและ

เจาะ (Blanking and Piercing Die)  การปรับแต่ง  หลกัการวดัและตรวจสอบชิ นส่วนตามแบบ 

2. ออกแบบและผลิตชิ นส่วนแม่พิมพโ์ลหะ  ปรับประกอบชุดแม่พิมพ ์ ชุดพนัซ์และดาย  ติดตงั ทดลอง  

วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาชิ นงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความละเอียด  รอบคอบ  ตระหนกัถึง

คุณภาพงาน  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการออกแบบ  ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์โลหะ  ปรับประกอบชุดแม่พิมพ ์ ชุดพนัช์  

และดาย  ตามแบบ 

2. ใชเ้ครืองมือวดัและตรวจสอบชิ นส่วนแม่พิมพโ์ลหะ  

3. อบชุบชิ นส่วนแม่พิมพ ์ ปรับแต่งพนัช์ และดาย  ประกอบแม่พิมพ ์

4. ติดตงั ทดลองบนเครืองปัมโลหะ (Press Machine) 

5. ตรวจสอบวเิคราะห์ชิ นงาน  และปรับแกไ้ขแม่พิมพโ์ลหะ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบ  ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพโ์ลหะ  ปรับประกอบชุดแม่พิมพ ์ ชุดพนัช์และดาย

ตามแบบ  ใช้เครืองมือทีเหมาะสมกบัลกัษณะงาน  วดั ตรวจสอบชิ นส่วนแม่พิมพ์โลหะ  ปรับแต่งพนัช์และดาย   

อบชุบชิ นส่วน  ประกอบแม่พิมพ์  ติดตงั  ทดลองบนเครืองปัมโลหะ (Press Machine)  ตรวจสอบวิเคราะห์แกไ้ข

ปัญหาชิ นงาน  ปรับแกไ้ขแม่พิมพโ์ลหะ  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 



109 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

30102-2204 เทคนิคการผลติแม่พมิพ์พบัและขึนรูปโลหะ 1-6-3 

 (Bending and Forming Die Production Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการออกแบบ  ผลิตแม่พิมพพ์บัและขึนรูปโลหะ  ชิ นส่วนมาตรฐานแม่พิมพโ์ลหะ งานผลิต

แม่พิมพพ์บัและขึนรูปโลหะ  การปรับแต่ง  หลกัการวดัและตรวจสอบชิ นส่วนตามแบบ 

2. ออกแบบ  ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์โลหะ  ปรับประกอบชุดแม่พิมพ์  ชุดพนัซ์และดาย  ติดตงั ทดลอง  

วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาชิ นงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความละเอียด  รอบคอบ  ตระหนกัถึง

คุณภาพงาน  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการออกแบบ  ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์โลหะ  ปรับประกอบชุดแม่พิมพ ์ ชุดพนัช์  

และดาย   

2. ใชเ้ครืองมือวดัและตรวจสอบชิ นส่วนแม่พิมพโ์ลหะ  

3. อบชุบชิ นส่วนแม่พิมพ ์ ปรับแต่งพนัช์ และดาย  ประกอบแม่พิมพ ์

4. ติดตงั ทดลองบนเครืองปัมโลหะ (Press Machine) 

5. ตรวจสอบวเิคราะห์ชิ นงาน  และปรับแกไ้ขแม่พิมพโ์ลหะ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการออกแบบ ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์พบัและขึนรูปโลหะ  ปรับประกอบชุดแม่พิมพ์  

ชุดพนัช์และดายตามแบบ  ใช้เครืองมือวดัและตรวจสอบชิ นส่วนแม่พิมพ์โลหะ  ปรับแต่งพนัช์และดาย  อบชุบ

ชิ นส่วน  ประกอบแม่พิมพ ์ ติดตงั  ทดลองบนเครืองปัมโลหะ (Press Machine)  ตรวจสอบวิเคราะห์แก้ไขปัญหา

ชิ นงาน  ปรับแกไ้ขแม่พิมพโ์ลหะ  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

 

30102-2205 เทคนิคการผลติแม่พมิพ์แบบต่อเนือง        1-6-3 

 (Progressive Die Production Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการออกแบบ  ผลิตแม่พิมพ์แบบต่อเนือง (Progressive Die)  การทดลองและการแก้ไข

แม่พิมพ ์  

2. ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพแ์บบต่อเนือง  ผลิตชิ นส่วน วดั ตรวจสอบ  อบชุบชิ นส่วน  ประกอบ  

ติดตงั  ทดลองและแกไ้ขแม่พิมพ ์  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความละเอียด  รอบคอบ  ตระหนกัถึง

คุณภาพงาน  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการออกแบบและเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ นแม่พิมพแ์บบต่อเนือง 

(Progressive Die) 

2. ผลิตชิ นส่วน วดั ตรวจสอบ  อบชุบชิ นส่วน  ประกอบแม่พิมพ ์

3. ติดตงัและทดลองกบัเครืองปัมโลหะ (Press Machine) 

4. ตรวจสอบ  วเิคราะห์ชิ นงานและปรับแกไ้ขแม่พิมพ ์

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการออกแบบและเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ นแม่พิมพแ์บบต่อเนือง 

(Progressive Die)  ผลิตชิ นส่วน  วดั ตรวจสอบ  อบชุบชิ นส่วน  ประกอบแม่พิมพ ์ ติดตงัและทดลองกบัเครืองปัม

โลหะ (Press Machine)  ตรวจสอบ  วเิคราะห์ชิ นงานและปรับแกไ้ขแม่พิมพ ์ และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

 

30102-2206 เทคนิคการผลติแม่พมิพ์ผสมและดงึขึนรูปโลหะ 1-6-3 

 (Compound and Drawing Die Production Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจการออกแบบ  ผลิตแม่พิมพผ์สมและดึงขึนรูปโลหะ (Compound and Drawing Die) การทดลอง

และการแกไ้ขแม่พิมพ ์

2. ออกแบบ  เขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นส่วนแม่พิมพ์ผสมและดึงขึนรูปโลหะ  ผลิตชิ นส่วน  

วดั ตรวจสอบ อบชุบชิ นส่วน  ประกอบ ติดตงั ทดลองและแกไ้ขแม่พิมพ ์

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความละเอียด  รอบคอบ  ตระหนกัถึง

คุณภาพงาน  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการอ่านแบบ  เขียนแบบ  การผลิตแม่พิมพผ์สมและดึงขึนรูปโลหะ (Compound 

and Drawing Die) 

2. ผลิตชิ นส่วน  วดั ตรวจสอบ  อบชุบชิ นส่วนแม่พิมพ์ 

3. ประกอบ  ติดตงั  ทดลองกบัเครืองปัมโลหะ 

4. ตรวจสอบวเิคราะห์ชิ นงานและปรับแกไ้ขแม่พิมพ ์

5. ทาํเอกสารควบคุมการผลิตแม่พิมพ ์

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการออกแบบ  เขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ นส่วน  ผลิตแม่พิมพผ์สม

และดึงขึนรูปโลหะ (Compound and Drawing Die)  วดั ตรวจสอบ อบชุบชิ นส่วน  ประกอบ  ติดตงั ทดลองกับ

เครืองปัมโลหะ  ตรวจสอบวเิคราะห์ชิ นงานและปรับแกไ้ขแม่พิมพ ์ และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
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30102-2207 ออกแบบแม่พมิพ์โลหะ 3-0-3 

 (Die Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนการออกแบบแม่พิมพโ์ลหะ  การทาํงานของเครืองปัมโลหะ (Press Machine) หนา้ที

ของชิ นส่วนแม่พิมพโ์ลหะ 

2. ออกแบบแม่พิมพโ์ลหะ  โดยใชชิ้ นส่วนมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีมีความรับผิดชอบ  มีความละเอยีด  รอบคอบ  ตระหนกัถงึคุณภาพงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัชนิดแม่พิมพ์โลหะ  ชือและหน้าทีของชิ นส่วนแม่พิมพ ์ การเลือกใชว้สัดุผลิต

แม่พิมพ์  วสัดุชิ นงานและชิ นส่วนมาตรฐาน  คาํนวณแรงตดั  คาํนวณค่าความเผือ  การวางตาํแหน่ง

ชิ นงาน (Strip Lay Out) 

2. ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพเ์ดียว (Single Die)  แม่พิมพขึ์นรูป (Form Die)  แม่พิมพแ์บบต่อเนือง 

(Progressive Die) 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัชนิดแม่พิมพ์โลหะ  ชือและหนา้ทีของชิ นส่วนแม่พิมพ์  การเลือกใชว้สัดุผลิตแม่พิมพ์  

วสัดุชิ นงานและชิ นส่วนมาตรฐาน  คาํนวณแรงตดั  คาํนวณค่าความเผือ  การวางตาํแหน่งชิ นงาน (Strip Lay Out)  

ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพเ์ดียว (Single Die)  แม่พิมพขึ์นรูป (Form Die)  แม่พิมพแ์บบต่อเนือง (Progressive 

Die)  โครงสร้างและหลกัการทาํงานของชนิดเครืองปัมโลหะ (Press Machine)  วิธีป้อนวสัดุชิ นงาน  การบงัคบั

ตาํแหน่งงานชิ น  การปลดชิ นงาน  การจบัยึดชุดแม่พิมพเ์ขา้กบัเครืองปัมโลหะ (Press Machine)  มีความรับผิดชอบ  

มีความละเอียด  รอบคอบ  ตระหนกัถึงคุณภาพงาน 
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30102-2208 เทคนิคการซ่อมและบาํรุงรักษาแม่พมิพ์โลหะ 1-6-3 

 (Die Maintenance Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการซ่อม  ปรับ  เปลียนชิ นส่วน  บาํรุงรักษาและหาสาเหตุขอ้บกพร่องของแม่พิมพโ์ลหะ 

2. ปฏิบติัการซ่อม  ปรับ  เปลียนชิ นส่วน  บาํรุงรักษา หาสาเหตุขอ้บกพร่องของแม่พิมพ์โลหะ และ

แกไ้ขขอ้บกพร่อง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความละเอียด  รอบคอบ  ตระหนกัถึง

คุณภาพงาน  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัแบบภาพประกอบของแม่พิมพ์โลหะ  ถอด  ประกอบแม่พิมพ์  เขา้ใจลกัษณะ

และหาสาเหตุขอ้บกพร่องของแม่พิมพ ์

2. เตรียม  และผลิตชิ นส่วนทดแทนดว้ยเครืองมือกล 

3. ปรับแต่ง  ตรวจสอบและทดสอบการทาํงาน 

4. ทาํทะเบียนประวติัการบาํรุงรักษา  ระบบการจดัเก็บแม่พิมพ ์

5. ทาํแผนบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance)  วธีิการบาํรุงรักษาแม่พิมพ ์ การบาํรุงรักษา

ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์   

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัแบบภาพประกอบของแม่พิมพ์โลหะ  ถอด ประกอบแม่พิมพ์ เขา้ใจลกัษณะ

และสาเหตุข้อบกพร่องของแม่พิมพ์  เตรียมและผลิตชิ นส่วนทดแทนด้วยเครืองมือกล  เชือมพอกผิวแม่พิมพ์ 

ปรับแต่ง  ตรวจสอบและทดสอบการทาํงาน  จดัทาํทะเบียนประวติัการบาํรุงรักษา  ระบบการจดัเก็บแม่พิมพ์   

ทาํแผนบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance)  วิธีการบาํรุงรักษาแม่พิมพ์  การบาํรุงรักษาระบบนิวเมติกส์

และไฮดรอลิกส์  ปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
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รายวิชาทวิภาค ี
 

30102-52xx งานเทคนิคการผลติแม่พมิพ์โลหะ …        *-*-* 

 (Die Production Technique work …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพโ์ลหะ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพโ์ลหะในสถานประกอบการตามภาระงาน

ทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพโ์ลหะ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพโ์ลหะตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพโ์ลหะตามหลกัการ กระบวนการ และ

ภาระงานทีรับผิดชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์โลหะในสถาน-

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและ

แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานแม่พมิพ์พลาสตกิ 
 

30102-2301 เทคนิคเขียนแบบแม่พมิพ์พลาสตกิ 2-3-3 

 (Mold Drawing Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอา่นและเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ นตามมาตรฐาน 

2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ  แบบภาพแยกชิ นของชิ นส่วนแม่พิมพพ์ลาสติกตาม

มาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความประณีต  รอบคอบ  ตระหนกัถึง

คุณภาพงาน  ประหยดัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก  แบบสั งงานการผลิต หลกัการ 

สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นทีใชส้ั งงานการผลิตตามมาตรฐาน 

2. สเก็ตซ์  อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ นทีใชส้ั งงานการผลิตตามมาตรฐาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัมาตรฐานในงานเขียนแบบแม่พิมพพ์ลาสติก   แบบสั งงานการผลิต   หลกัการ 

สเก็ตซ์  อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ นทีใชส้ั งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ นส่วนแม่พิมพเ์ป่า  

แม่พิมพ์อดั  แม่พิมพ์ฉีด  แบบสั งงานการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์พลาสติกตามมาตรฐาน ตระหนกัถึงคุณภาพงาน 

มีความประณีต  รอบคอบ 

 

30102-2302 ออกแบบแม่พมิพ์พลาสตกิ 1 3-0-3 

 (Mold Design 1) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการออกแบบแม่พิมพพ์ลาสติกแบบสองแผ่น  แบบสามแผน่  และแบบแยกดา้นขา้ง 

2. ออกแบบชุดแม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบสองแผ่น  แบบสามแผ่น  และแบบแยกดา้นขา้ง 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต  รอบคอบ  ตระหนกัถึงความประหยดั  มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและส่วนรวม 

 

 

 

 

 



115 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการออกแบบแม่พิมพฉี์ดพลาสติก  โครงสร้างและการทาํงานของ แม่พิมพ์

ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น  แบบสามแผ่น  และแบบแยกดา้นขา้ง  ชิ นส่วนมาตรฐาน 

           2.  เลือกเครืองฉีดพลาสติก  ค่าหดตวัของพลาสติกแต่ละชนิด  จาํนวนชิ นงาน การจดัวางตาํแหน่งชิ นงาน      

                เลือกวสัดุทีใชผ้ลิตชิ นส่วนแม่พิมพ ์

                 3. ออกแบบแม่พิมพต์วัเมีย (Cavity)  แม่พิมพต์วัผู ้(Core)  ทางวงิ  ทางเขา้  ระบบปลดชิ นงาน ระบบหล่อ   

                     เยน็และทางระบายอากาศ (Air Vent)  แม่พิมพฉี์ดพลาสติก 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับหลกัการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโครงสร้างและการทาํงานของแม่พิมพ์ฉีด

พลาสติกแบบสองแผ่น  แบบสามแผ่น  และแบบแยกดา้นขา้ง  ชิ นส่วนมาตรฐาน  การเลือกเครืองฉีดพลาสติก      

การเผือค่าหดตวัของพลาสติกแต่ละชนิด  จาํนวนชิ นงาน  การจดัวางตาํแหน่งชิ นงาน  การเลือกวสัดุทีใช้ผลติ

ชิ นส่วนแม่พิมพ์  การออกแบบแม่พิมพ์ตวัเมีย (Cavity)  แม่พิมพ์ตวัผู ้(Core)  ทางวิง ทางเขา้ระบบปลดชิ นงาน  

ระบบหล่อเยน็  และทางระบายอากาศ (Air Vent) ของแม่พิมพฉี์ดพลาสติก 

 

30102-2303 ออกแบบแม่พมิพ์พลาสตกิ 2      3-0-3 

(Mold Design 2) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1.    เขา้ใจหลกัการออกแบบแม่พิมพเ์ป่า  แม่พิมพอ์ดัพลาสติก  และแม่พิมพขึ์นรูปพลาสติกดว้ยสุญญากาศ 

2. ออกแบบชุดแม่พิมพเ์ป่า  แม่พิมพอ์ดัพลาสติก  และแม่พิมพขึ์นรูปพลาสติกดว้ยสุญญากาศ 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต  รอบคอบ  ตระหนกัถึงความประหยดั  มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเองและส่วนรวม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัแม่พิมพ์พลาสติก  ออกแบบ  เขียนแบบแม่พิมพ์เป่า (Blow Mold)  แม่พิมพ์อดั

พลาสติก (Compression Mold)  และแม่พิมพขึ์นรูปพลาสติกดว้ยสุญญากาศ (Vacuum Mold) 

2. เลือกใชว้สัดุพลาสติก  วสัดุแม่พิมพ ์ ชิ นส่วนมาตรฐานสําหรับงานแม่พิมพเ์ป่า แม่พิมพอ์ดัพลาสติก  

แม่พิมพขึ์นรูปพลาสติกดว้ยสุญญากาศ 

3. ออกแบบชิ นส่วนแม่พิมพ์ตัวเมีย  แม่พิมพ์ตัวผู ้  ของแม่พิมพ์ขึนรูปพลาสติกด้วยสุญญากาศ   

ชุดใหค้วามร้อน (Heater)  ชุดปลดชิ นงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัแม่พิมพ์พลาสติก  ออกแบบ  เขียนแบบแม่พิมพ์เป่า (Blow Mold)  แม่พิมพ์อดัพลาสติก 

(Compression Mold)  และแม่พิมพ์ขึนรูปพลาสติกดว้ยสุญญากาศ (Vacuum Mold) กาํหนดเส้นแบ่งส่วน (Parting 

line)  ออกแบบชิ นส่วนแม่พิมพ์ตวัเมีย (Cavity) แม่พิมพ์ตวัผู ้ (Core) ของแม่พิมพ์อดั  และกาํหนดเส้นแบ่งส่วน 

(Parting line)  ออกแบบชิ นส่วนแม่พิมพ์ตวัเมีย  แม่พิมพ์ตวัผู ้ ของแม่พิมพ์ขึนรูปพลาสติกดว้ยสุญญากาศ  ชุดให้

ความร้อน (Heater) ชุดปลดชิ นงานระบบหล่อเย็น  และทางระบายอากาศ (Air Vent) ของแม่พิมพ์  คาํนวณ

องค์ประกอบสําหรับการออกแบบ ประกอบด้วย  คาํนวณแรงปิดแม่พิมพ์  ขนาดแม่พิมพ์ คาํนวณค่าหดตวั  

คุณลกัษณะเครืองอดัพลาสติกและชุดอุปกรณ์เทอร์โมฟอร์มมิง (Thermoforming) 

 

30102-2304 เทคนิคการผลติชินส่วนแม่พมิพ์ฉีดพลาสตกิ 1-6-3 

 (Mold Production Technique) 

 วิชาบังคับก่อน : 30102-2001 เทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครืองมือกล 1 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพฉี์ดพลาสติก 

2. ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพฉี์ดพลาสติก  วดั ตรวจสอบ  ประกอบชิ นส่วนแม่พิมพฉี์ดพลาสติก 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต  รอบคอบ  ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  มีความรับผิดชอบ 

 ต่อตนเอง  ส่วนรวม  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพฉี์ดพลาสติก (Mold Base) 

2. ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพพ์ลาสติกตามแบบ 

3. วดั ตรวจสอบ  ประกอบชิ นส่วนแม่พิมพพ์ลาสติก (Mold Base) 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพฉี์ดพลาสติก (Mold Base)  ใชเ้ครืองมือกลผลิตชิ นส่วน

แม่พิมพ์พลาสติกตามแบบ  วดั ตรวจสอบ  ประกอบชิ นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก (Mold Base) ปฏิบติังานตามหลกั

ความปลอดภยั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

30102-2305 เทคนิคการผลติแม่พมิพ์ฉีดพลาสตกิแบบสองแผ่น 1-6-3 

 (Two Plates Mold Production Technique) 

 วิชาบังคับก่อน : 30102-2304 เทคนิคการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพฉี์ดพลาสติก 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบสองแผ่น (Two Plate Mold) 

2. ผลิตแม่พิมพพ์ลาสติกแบบสองแผน่มากกวา่ 1 ชิ นงาน 

3. ขดัผิว  ปรับ  ประกอบและทดลองฉีด 

4. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต  รอบคอบ  ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  มีความรับผิดชอบ  

ต่อตนเอง  ส่วนรวม  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบสองแผ่น (Two Plate Mold) มากกวา่ 1 ชิ นงาน 

2. ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพต์วัเมีย ชิ นส่วนแม่พิมพต์วัผู ้ระบบหล่อเยน็ ทางวงิ ทางเขา้  ระบบปลดชิ นงาน 

3. ขดัผิว ปรับและประกอบแม่พิมพ ์

4. ติดตงัแม่พิมพก์บัเครืองฉีด ทดลองฉีด 

5. ตรวจสอบขนาดและวเิคราะห์ชิ นงานฉีด 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น (Two Plate Mold) มากกว่า 1 

ชิ นงาน  ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์ตวัเมีย  ชิ นส่วนแม่พิมพ์ตวัผู ้ ระบบหล่อเย็น  ทางวิง  ทางเขา้  ระบบปลดชิ นงาน   

ขดัผิว  ปรับและประกอบแม่พิมพ ์ ติดตงัแม่พิมพก์บัเครืองฉีด  ทดลองฉีด  ตรวจสอบขนาดและวเิคราะห์ชิ นงานฉีด  

ปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

 

30102-2306 เทคนิคการผลติแม่พมิพ์ฉีดพลาสตกิแบบแยกด้านข้าง 1-6-3 

 (Split Mold Production Technique) 

 วิชาบังคับก่อน : 30102-2304 เทคนิคการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพฉี์ดพลาสติก 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการผลิตแม่พิมพฉี์ดแบบแยกดา้นขา้ง (Split Mold) 

2. ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพฉี์ดแบบแยกดา้นขา้ง (Split Mold)  ขดัผิว  ปรับ  ประกอบและทดลองฉีด 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต  รอบคอบ  ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  มีความรับผิดชอบ

 ต่อตนเอง  ส่วนรวม  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบแยกขา้ง (Split Mold)  

2. ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์ตวัผู ้ ผลิตชินส่วนสไลด์  ผลิตชิ นส่วนควบคุมการเลือน-หยุดของสไลด์ ระบบ

หล่อเยน็  ทางวงิ  ทางเขา้  ระบบปลดชิ นงาน 

3.  ขดัผิว  ปรับและประกอบแม่พิมพ ์

4.  ติดตงัแม่พิมพก์บัเครืองฉีด  ทดลองฉีด 

5.  ตรวจสอบขนาดและวเิคราะห์ชิ นงานฉีด 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบแยกขา้ง (Split Mold)  การกดัร่องสําหรับใส่

ชิ นส่วนสไลด ์(Slide)  ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพต์วัผู ้ ผลิตชิ นส่วนสไลด ์ ผลิตชิ นส่วนควบคุมการเลือน-หยุดของสไลด ์ 

ระบบหล่อเยน็  ทางวงิ  ทางเขา้  ระบบปลดชิ นงาน  ทางระบายอากาศ (Air Vent)  ขดัผิว ปรับและประกอบแม่พิมพ ์ 

ติดตงัแม่พิมพก์บัเครืองฉีด  ทดลองฉีด  ตรวจสอบขนาดและวเิคราะห์ชิ นงานฉีดปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

 

30102-2307 เทคนิคการผลติแม่พมิพ์ฉีดพลาสตกิแบบสามแผ่น 1-6-3 

 (Three Plate Mold Production Technique) 

 วิชาบังคับก่อน : 30102-2304 เทคนิคการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพฉี์ดพลาสติก 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการสร้างแม่พิมพฉี์ดแบบสามแผ่น (Three Plate Mold) 

                2.  ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพฉี์ดแบบสามแผ่น  ขดัผิว  ปรับ  ประกอบและทดลองฉีด 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต  รอบคอบ  ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง  ส่วนรวม  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการผลิตแม่พิมพฉี์ดพลาสติกแบบสามแผ่น 

2. ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพต์วัเมีย  ชิ นส่วนแม่พิมพต์วัผู ้  ทางวงิ  ทางเขา้  ระบบปลดทางวงิ  ระบบปลด

ชิ นงาน  ระบบหลอ่เยน็  ระบบควบคุมการเปิด 

3. ขดัผิว  ปรับและประกอบแม่พิมพ ์  

4. ติดตงัแม่พิมพก์บัเครืองฉีด  ทดลองฉีด 

5. ตรวจสอบขนาดและวเิคราะห์ชิ นงานฉีด 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่น ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์ตวัเมีย

ชิ นส่วนแม่พิมพ์ตวัผู ้ ทางวิง  ทางเขา้  ระบบปลดทางวิง  ทางระบายอากาศ (Air Vent)  ระบบปลดชิ นงานระบบ

หล่อเย็น  ระบบควบคุมการเปิด  ขดัผิว  ปรับและประกอบแม่พิมพ์  ติดตงัแม่พิมพ์กับเครืองฉีด  ทดลองฉีด  

ตรวจสอบขนาดและวเิคราะห์ชิ นงานฉีด  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

 

30102-2308 เทคนิคการผลติแม่พมิพ์เป่าพลาสตกิ 1-6-3 

 (Blow Mold Production Technique) 

 วิชาบังคับก่อน : 30102-2304  เทคนิคการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพฉี์ดพลาสติก 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการสร้างแม่พิมพเ์ป่าพลาสติก (Blow Mold) 

2. ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพเ์ป่าพลาสติก  ขดัผิว  ปรับ  ประกอบและทดลองเป่า 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต  รอบคอบ  ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง  ส่วนรวม  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัแม่พิมพเ์ป่าพลาสติก  อ่านแบบ  กาํหนดวสัดุแม่พิมพ ์ วสัดุชิ นงาน  คาํนวณค่าหดตวั 

2. ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพเ์ป่าพลาสติก  กาํหนดเส้นแบ่งส่วน  สร้างส่วนคอ  ส่วนลาํตวั  ส่วนล่าง  ส่วนรับ       

     หวัเป่า  หล่อเยน็  ทางระบายอากาศ 

3. ขดัผิว  ปรับและประกอบแม่พิมพ ์

4. ติดตงัแม่พิมพก์บัเครืองเป่า  ทดลองเป่า 

5. ตรวจสอบขนาดและวเิคราะห์ชิ นงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัแม่พิมพ์เป่าพลาสติก  อ่านแบบ  กาํหนดวสัดุแม่พิมพ ์ วสัดุชิ นงาน คาํนวณ

ค่าหดตวั  ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพเ์ป่าพลาสติก  กาํหนดเส้นแบ่งส่วน  สร้างส่วนคอ  ส่วนลาํตวั  ส่วนล่าง  ส่วนรับหวัเป่า  

หล่อเย็น  ทางระบายอากาศ (Air Vent)  ปรับ  ประกอบ  ขดัผิว  ติดตงั  ทดลองเป่าพลาสติก  ใช้เครืองมือวดั  

ตรวจสอบและบาํรุงรักษาเครืองมือกล  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
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30102-2309 เทคนิคการผลติแม่พมิพ์อดัพลาสตกิ 1-6-3 

 (Compression Mold Production Technique) 

 วิชาบังคับก่อน : 30102-2304  เทคนิคการผลิตชิ นส่วนแม่พิมพฉี์ดพลาสติก 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการสร้างแม่พิมพอ์ดัพลาสติก (Compression Mold) 

2. ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพอ์ดัพลาสติก  ขดัผิว  ปรับ  ประกอบและทดลองอดั 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต  รอบคอบ  ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง  ส่วนรวม  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัแม่พิมพอ์ดัพลาสติก  อ่านแบบ  กาํหนดวสัดุแม่พิมพ ์ คาํนวณค่าหดตวั อุณหภูมิ

การขึนรูปพลาสติก 

2.   ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพ์อดัพลาสติก  กาํหนดเส้นแบ่งส่วน  ชิ นส่วนแม่พิมพ์ตวัเมีย  แม่พิมพ์ตวัผู ้ชุดปลด

ชิ นงาน 

3. ปรับ  ประกอบ  ขดัผิว  ติดตงั  ทดลองแม่พิมพอ์ดัพลาสติก 

4. ตรวจสอบและบาํรุงรักษาเครืองมือกล 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับแม่พิมพ์อดัพลาสติก  อ่านแบบ  กําหนดวสัดุแม่พิมพ์  คาํนวณค่าหดตวั 

อุณหภูมิการขึนรูปพลาสติก  ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพอ์ดัพลาสติก  กาํหนดเส้นแบ่งส่วน  ผลิตชิ นส่วนแม่พิมพต์วัเมีย  

แม่พิมพต์วัผู ้ ชุดปลดชิ นงาน  ทางระบายอากาศ (Air Vent)  ปรับ  ประกอบ  ขดัผิว  ติดตงั  ทดลองใชเ้ครืองมือวดั  

ตรวจสอบ บาํรุงรักษาเครืองมือกล  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

 

30102-2310 เทคนิคการขัดผวิแม่พมิพ์พลาสตกิ 1-6-3 

 (Mold Finishing Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการขดัผิวแม่พิมพพ์ลาสติก 

2. เขา้ใจเกียวกบัเครืองมือและอุปกรณ์ทีใชข้ดัผิวแม่พิมพพ์ลาสติก 

3. ขดัผิวแม่พิมพพ์ลาสติก 

4. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต  รอบคอบ  ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง  ส่วนรวม  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการขดัผิวแม่พิมพ ์ ความเรียบของผิวงาน  เครืองมือขดัผิว  อุปกรณ์ปรับแต่งผิวงาน  

ตะไบขดัแม่พิมพ์  หินขดัแม่พิมพ์  สารหล่อลืนในการขดัผิว  กระดาษทราย สักหลาด  ครีมเพชร 

(Diamond Compound) 

2. ผลิตดา้มจบัยึดวสัดุขดัชนิดต่าง ๆ แต่งผิวดว้ยตะไบ  ขดัดว้ยหินขดั  ขดัดว้ยกระดาษทราย 

3. ขดัชิ นส่วนแม่พิมพต์วัเมีย  ชิ นส่วนแม่พิมพต์วัผู ้ การขดัเงาดว้ยครีมเพชร และตรวจสอบผิวแม่พิมพ ์

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการขดัผิวแม่พิมพ ์ความเรียบของผิวงาน  เครืองมือขดัผิว  อุปกรณ์ปรับแต่ง

ผิวงาน  ตะไบขดัแม่พิมพ ์ หินขดัแม่พิมพ ์ สารหล่อลืนในการขดัผวิ  กระดาษทราย  สักหลาด  ครีมเพชร (Diamond 

Compound)  การขดัผิวงานทีผ่านการขึนรูปดว้ยเครืองมือกล EDM  ปฏิบติัการผลิตดา้มจบัยึดวสัดุขดัชนิดต่าง ๆ  

แต่งผิวดว้ยตะไบ  ขดัดว้ยหินขดั  ขดัดว้ยกระดาษทราย  ขดัชิ นส่วนแม่พิมพต์วัเมีย  ชิ นส่วนแม่พิมพต์วัผู ้ การขดัเงา

ดว้ยครีมเพชร  ตรวจสอบผิวแม่พิมพ ์และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

 

30102-2311 เทคนิคการซ่อมและบํารุงรักษาแม่พมิพ์พลาสตกิ    1-6-3 

      (Maintenance and Repair Mold Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการซ่อม  การปรับ  เปลียนชิ นส่วน  การบาํรุงรักษาและการหาสาเหตุขอ้บกพร่องของ

แม่พิมพพ์ลาสติก 

2. ปฏิบติัการซ่อม  การปรับ  เปลียนชิ นส่วน  การบาํรุงรักษาและหาสาเหตุขอ้บกพร่องของแม่พิมพ์

พลาสติก  แกไ้ขขอ้บกพร่อง 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความประณีต  รอบคอบ  ตระหนกัถงึ

คุณภาพงาน  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างของแม่พิมพพ์ลาสติก  ถอดและประกอบแม่พิมพ ์ ลกัษณะและ

สาเหตุขอ้บกพร่องของแม่พิมพ ์

2. เตรียม  และผลิตชิ นส่วนทดแทน 

3. ปรับแต่ง  ตรวจสอบและทดสอบการทาํงาน 

4. ทาํทะเบียนประวติัการบาํรุงรักษา  ระบบการจดัเก็บแม่พิมพ ์ ทาํแผนบาํรุงรักษา 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้างของแม่พิมพ์พลาสติก  ถอดและประกอบแม่พิมพ์  ลกัษณะและ

สาเหตุข้อบกพร่องของแม่พิมพ์  จดัเตรียม  และผลิตชิ นส่วนทดแทนด้วยเครืองมือกล เชือมพอกผิวแม่พิมพ์  

ปรับแต่ง  ตรวจสอบและทดสอบการทาํงาน  จดัทาํทะเบียนประวติัการบาํรุงรักษา ระบบการจดัเก็บแม่พิมพ์ ทาํ



122 
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แผนบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)  บํารุงรักษาเชิงแก้ไข (Breakdown Maintenance)  การ

บาํรุงรักษาระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

 

30102-2312 เทคนิคการปรับตงัเครืองฉีดพลาสตกิ 1-3-2 

 (Set up Injection Machine) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัเครืองฉีดพลาสติก  และกระบวนการฉีดพลาสติก 

2. คาํนวณค่าพารามิเตอร์ทีเกียวขอ้ง  ฉีด  ปรับ  แกไ้ขปัญหางานฉีดพลาสติก 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความประณีต  รอบคอบ  ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  มีความรับผิดชอบ

ต่อตนเอง  ส่วนรวม  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัชนิดเครืองฉีดพลาสติก  อุปกรณ์ประกอบเครืองฉีดพลาสติก  ขนัตอนการฉีด

พลาสติก คาํนวณค่าพารามิเตอร์เครืองฉีดพลาสติก สมบติัของพลาสติก  ปัญหา  สาเหตุและการแกไ้ข

งานฉีดพลาสติก  ผสมสีเมด็พลาสติก  อบไล่ความชืนเมด็พลาสติก 

2. เตรียมแม่พิมพ ์เตรียมเครืองฉีด ติดตงัแม่พิมพ ์ และฉีดพลาสติก 

3. ตรวจสอบชิ นงานฉีด  แกปั้ญหางานฉีดพลาสติก 

4. บาํรุงรักษาเครืองฉีดพลาสติก 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัชนิดเครืองฉีดพลาสติก  อุปกรณ์ประกอบเครืองฉีดพลาสติก  ขนัตอนการฉีด

พลาสติก  คาํนวณค่าพารามิเตอร์เครืองฉีดพลาสติก  สมบติัของพลาสติก  ปัญหา  สาเหตุและการแกไ้ขงานฉีด

พลาสติก  ผสมสีเมด็พลาสติก  อบไล่ความชืนเมด็พลาสติก  เตรียมแม่พิมพ ์ เตรียมเครืองฉีด ติดตงัแม่พิมพพ์ลาสติก  

ปฏิบติัการฉีด  ตรวจสอบชิ นงานฉีด  ปรับค่าพารามิเตอร์เพือแกปั้ญหางานฉีดพลาสติก  บาํรุงรักษาเครืองฉีด

พลาสติก  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

รายวชิาทวภิาคี   
 

30102-53xx งานเทคนิคการผลติแม่พมิพ์พลาสตกิ …        *-*-* 

 (Mold Production Technique work …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการ และกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพพ์ลาสติก 

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวเิคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพพ์ลาสติกในสถานประกอบการ 

ตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพพ์ลาสติก 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพพ์ลาสติกตามหลกัการ กระบวนการ และ

ภาระงานทีรับผิดชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานเทคนิคการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกในสถาน-

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและ

แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 

 

 

 

 

 

 



124 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

สาขางานผลิตชินส่วนยานยนต์ 
 

30102-2401 เทคนิคเขียนแบบชินส่วนยานยนต์ 2-3-3 

 (Drawing Auto Parts Technique) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอา่นและเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ น 

2. สเก็ตซ์แบบและเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ นของชิ นส่วนยานยนตต์ามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความละเอียด  รอบคอบ  ตระหนกัถึง

คุณภาพงาน  ประหยดัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัมาตรฐานในงานเขียนแบบชิ นส่วนยานยนต ์  แบบสั งงานการผลิต  หลกัการอ่าน

และเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกชิ นทีใชส้ั งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ นส่วนยานยนต์ 

2. สเก็ตซ์แบบและเขียนแบบชิ นส่วนยานยนต์  แบบภาพประกอบ  แบบสั งงาน  ทีใช้ในการผลิต          

ตามมาตรฐานของชิ นส่วนยานยนต ์

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัมาตรฐานในงานเขียนแบบชิ นส่วนยานยนต์  หลกัการสเก็ตซ์แบบและเขียน

แบบชิ นส่วนยานยนต์  แบบภาพประกอบ  แบบสั งงาน  ทีใช้ในการผลิตตามมาตรฐานของชิ นส่วนยานยนต ์ 

ตระหนกัถึงคุณภาพงาน  มีความละเอียด  รอบคอบ 

 

30102-2402 กรรมวธิีการผลติชินส่วนยานยนต์ 3-0-3 

 (Manufacturing Processes Auto Part) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เข ้าใจกรรมวิธีการผลิตชิ นส่วนยานยนต์  กรรมวิธีการขึนรูปวสัดุ  การขึนรูปด้วยเครืองมือกล 

การตกแต่งผิววสัดุงาน  การประกอบชิ นงาน  และการปรับปรุงสมบติัวสัดุ 

2. อธิบายกรรมวิธีการผลิตชิ นส่วนยานยนต์  กรรมวิธีการขึนรูปวสัดุ  การขึนรูปดว้ยเครืองมือกล  

การตกแต่งผิววสัดุงาน  การประกอบชิ นส่วน  และการปรับปรุงสมบติัวสัดุ 

3. ตระหนกัถึงความมีระเบียบวนิยั  การประหยดัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบักรรมวิธีการผลิตชิ นส่วนยานยนต์  กรรมวิธีการขึนรูปโลหะ อโลหะ พลาสติก  

วสัดุสังเคราะห์  การหล่อ  ขึนรูปในสภาพร้อนและเยน็  ขึนรูปดว้ยเครืองมือกลแบบมีเศษ  และไม่มีเศษ 

2. แสดงความรู้เกียวกับการเตรียมผิวชิ นงานสําหรับงานสี  การชุบเคลือบผิว  ประกอบชิ นส่วนดว้ย 

การต่อหรือประสาน  ปรับปรุงสมบติัวสัดุ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบักรรมวิธีการผลิตชิ นส่วนยานยนต์  กรรมวิธีการขึนรูปโลหะ  อโลหะ  พลาสติก วสัดุ

สังเคราะห์  การหล่อ  ขึนรูปในสภาพร้อนและเยน็  ขึนรูปดว้ยเครืองมือกลแบบมีเศษ  และไม่มีเศษ  การตกแต่ง

ผิวชิ นงานดว้ยการขดั  การเตรียมผิวชิ นงานสําหรับงานสี  การชุบเคลือบผิว  การประกอบชิ นส่วนดว้ยการต่อหรือ

ประสาน  การปรับปรุงสมบติัวสัดุ  ตระหนกัถึงความมีระเบียบวนิยั  การประหยดัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 

30102-2403 ผลติชินส่วนยานยนต์ด้วยแม่พมิพ์โลหะ 1-6-3 

 (Die Auto Parts Production) 

 วิชาบังคับก่อน : 30102-2001  เทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครืองมือกล 1 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการผลิตชิ นส่วนยานยนตด์ว้ยแม่พิมพต์ดัเจาะ  และแม่พิมพขึ์นรูปโลหะ 

2. อ่านแบบชิ นส่วนยานยนต์ ภาพประกอบแม่พิมพ์ตดัเจาะ  หรือแม่พิมพ์ขึนรูปโลหะ ติดตงัแม่พิมพ์  

ทดลองผลิต วดั ตรวจสอบ ผลิตชิ นส่วนยานยนต ์ และการบาํรุงรักษาแม่พิมพเ์บืองตน้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความละเอียด  รอบคอบ  ตระหนกัถึง

คุณภาพงาน  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการผลิตชิ นส่วนยานยนตด์ว้ยแม่พิมพต์ดัเจาะ  และแม่พิมพขึ์นรูปโลหะ 

2. อ่านแบบชิ นส่วนยานยนต ์ภาพประกอบแม่พิมพต์ดัเจาะ  หรือแม่พิมพขึ์นรูปโลหะ  

3. ติดตงัแม่พิมพ ์  

4. ทดลองผลิต วดั ตรวจสอบ ผลิต ควบคุมคุณภาพชิ นส่วนยานยนต ์  

5. การบาํรุงรักษาแม่พิมพเ์บืองตน้ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ด้วยแม่พิมพ์ตดัเจาะ  และแม่พิมพ์ขึนรูปโลหะ  เลือกวสัดุ

ชิ นงาน  ปฏิบติัการผลิตชิ นส่วนยานยนตด์ว้ยแม่พิมพต์ดัเจาะ  หรือแม่พิมพขึ์นรูปโลหะ ติดตงัแม่พิมพ ์ ทดลองผลติ 

วดั ตรวจสอบ ผลิต ควบคุมคุณภาพชิ นส่วนยานยนต ์ การบาํรุงรักษาแม่พิมพเ์บืองตน้ และปฏิบติังานตามหลกัความ

ปลอดภยั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

30102-2404 ผลติชินส่วนยานยนต์ด้วยแม่พมิพ์ฉีดพลาสตกิ 1-6-3 

 (Injection Mold Auto Part Production) 

 วิชาบังคับก่อน : 30102-2001  เทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครืองมือกล 1 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการผลิตชิ นส่วนยานยนตด์ว้ยแม่พิมพฉี์ดพลาสติก 

2. อ่านแบบชิ นส่วนยานยนต์ ภาพประกอบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ติดตังแม่พิมพ์  ทดลองผลิต วดั 

ตรวจสอบ ผลิตชิ นส่วนยานยนต ์ และการบาํรุงรักษาแม่พิมพเ์บืองตน้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความละเอียด  รอบคอบ  ตระหนกัถึง

คุณภาพงาน  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการผลิตชิ นส่วนยานยนตด์ว้ยแม่พิมพฉี์ดพลาสติก 

2. อ่านแบบชิ นส่วนยานยนต ์ภาพประกอบแม่พิมพฉี์ดพลาสติก 

3. ติดตงัแม่พิมพ ์  

4. ทดลองผลิต วดั ตรวจสอบ ผลิต ควบคุมคุณภาพชิ นส่วนยานยนต ์  

5. การบาํรุงรักษาแม่พิมพเ์บืองตน้ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ดว้ยแม่พิมพฉี์ดพลาสติก เลือกวสัดุชิ นงาน  ปฏิบติัการผลิต

ชิ นส่วนยานยนตด์ว้ยแม่พิมพฉี์ดพลาสติก ติดตงัแม่พิมพ ์ ทดลองผลิต วดั ตรวจสอบ ผลิต ควบคุมคุณภาพชิ นส่วน

ยานยนต ์ การบาํรุงรักษาแม่พิมพเ์บืองตน้ และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

30102-2405 ผลติชินส่วนยานยนต์ด้วยแม่พมิพ์ฉีดโลหะ 1-6-3 

 (Production Auto Part with of Die Casting) 

 วิชาบังคับก่อน : 30102-2001  เทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครืองมือกล 1 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการผลิตชิ นส่วนยานยนตด์ว้ยแม่พิมพฉี์ดโลหะ 

2. อ่านแบบชิ นส่วนยานยนต์ ภาพประกอบแม่พิมพฉี์ดโลหะ ติดตงัแม่พิมพ์  ทดลองผลิต วดั ตรวจสอบ 

ผลิตชิ นส่วนยานยนต ์ และการบาํรุงรักษาแม่พิมพเ์บืองตน้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความละเอียด  รอบคอบ  ตระหนกัถึง

คุณภาพงาน  และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการผลิตชิ นส่วนยานยนตด์ว้ยแม่พิมพฉี์ดโลหะ 

2. อ่านแบบชิ นส่วนยานยนต ์ภาพประกอบแม่พิมพฉี์ดโลหะ 

3. ติดตงัแม่พิมพ ์  

4. ทดลองผลิต วดั ตรวจสอบ ผลิต ควบคุมคุณภาพชิ นส่วนยานยนต ์  

5. การบาํรุงรักษาแม่พิมพเ์บืองตน้ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัการผลิตชิ นส่วนยานยนตด์ว้ยแม่พิมพฉี์ดโลหะ เลือกวสัดุชิ นงาน  ปฏิบติัการผลิตชิ นส่วน

ยานยนต์ดว้ยแม่พิมพฉี์ดโลหะ ติดตงัแม่พิมพ ์ ทดลองผลิต วดั ตรวจสอบ ผลิต ควบคุมคุณภาพชิ นส่วนยานยนต ์ การ

บาํรุงรักษาแม่พิมพเ์บืองตน้ และปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

30102-2406 ผลติอปุกรณ์ตรวจสอบชินส่วนยานยนต์ 1-6-3 

 (Checking Fixture Auto Parts) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการตรวจสอบชิ นส่วนยานยนต ์

2. ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่วนยานยนต ์

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความละเอียด  รอบคอบ  ปลอดภยั  มีความตระหนกัถึงคุณภาพของงาน     

มีจริยธรรม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการอ่านแบบชิ นส่วนยานยนต ์(Part Drawing)  อุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่วนยานยนต ์

(Checking Fixture) 

2. ออกแบบและเขียนแบบอุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่วนยานยนต ์(Checking Fixture) 

3. ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่วนยานยนต ์

4. วดั ตรวจสอบ  ทดลองอุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่วนยานยนต ์ และปรับแกไ้ข 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการอ่านแบบชิ นส่วนยานยนต ์(Part Drawing) กาํหนดตาํแหน่งการตรวจสอบ    

ออกแบบและเขียนแบบ  ผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่วนยานยนต์ (Checking Fixture)  วดั ตรวจสอบ  ทดลอง

อุปกรณ์ตรวจสอบชิ นส่วนยานยนต ์ วเิคราะห์ชิ นงานปรับแกไ้ขอปุกรณ์ตรวจสอบชิ นส่วนยานยนต ์ ปฏิบติังานดว้ย

ความละเอียด  รอบคอบและปลอดภยั 
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รายวชิาทวภิาคี   
 

30102-54xx งานเทคนิคการผลติชินส่วนยานยนต์ …        *-*-* 

 (Auto Parts Production Technique work …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนยานยนต ์

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนยานยนตใ์นสถานประกอบการตามภาระ

งานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคนิคการผลิตชิ นส่วนยานยนต ์

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นงานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนยานยนตต์ามหลกัการและกระบวนการ 

4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนยานยนตต์ามหลกัการ กระบวนการ และ

ภาระงานทีรับผิดชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนยานยนต์ในสถาน-

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและ

แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานผลิตชินส่วนเครืองจกัรกล 
 

30102-2501 เทคนิคเขียนแบบชินส่วนเครืองจกัรกล     2-3-3 

  (Drawing Machine Parts Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการอ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ น 

 2. สเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ น ของชิ นส่วนเครืองจกัรกลตาม 

     มาตรฐาน 

 3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ตระหนกัถึง 

     คุณภาพงาน ประหยดัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัมาตรฐานในงานเขียนแบบชิ นส่วนเครืองจกัรกล ตามมาตรฐานของชิ นส่วน   

     เครืองจกัรกล 

 2. สเก็ตซ์ แบบชิ นส่วนเครืองจกัรกล ภาพประกอบ ภาพแยกชิ นไดต้ามหลกัการ 

 3. อ่านและเขียนชิ นส่วนเครืองจกัรกล ภาพประกอบ ภาพแยกชิ นตามมาตรฐานของชิ นส่วน 

     เครืองจกัรกล 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัมาตรฐานในงานเขียนแบบชิ นส่วนเครืองจกัรกล แบบสั งงานงานการผลิต

หลกัการสเก็ตซ์ อ่านและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ นทีใช้สั งงานการผลิตตามมาตรฐานของชิ นส่วน

เครืองจกัรกล ตระหนกั ถึงคุณภาพงาน มีความประณีต รอบคอบ 
 

30102-2502 เทคโนโลยกีารเชือม        2-3-3 

  (Welding Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการเชือมและตรวจสอบงานเชือมแกส๊ เชือมอาร์กดว้ยลวดเชือมหุม้ฟลกัซ์ เชือมอาร์ก 

     ทงัสเตนแก๊สคลุม (GTAW) เชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชือมไส้ ฟลกัซ์ 

     (FCAW) เชือมใตฟ้ลกัซ์ (SAW) 

 2. สามารถเชือมแกส๊ เชือมอาร์กดว้ยลวดเชือมหุม้ฟลกัซ์ เชือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม (GTAW) เชือม       

     อาร์กโลหะแกส๊คลุม (GMAW) เชือมไส้ฟลกัซ์ (FCAW) การเชือมใตฟ้ลกัซ์ (SAW) เหลก็แผ่นและท่อ

     เหลก็กลา้ 

 3. มีกิจนิสัยการทาํงานดว้ยความรอบคอบ ปลอดภยัและคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการเชือมแกส๊ เชือมอาร์ก ตรวจรอยบกพร่องและการแกไ้ขงานเชือม       

 2. เชือมแก๊ส, เชือมอาร์กดว้ยลวดเชือมหุม้ฟลกัซ์ไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 3. เชือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม (GTAW) ไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 4. เชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) ไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 5. เชือมไส้ฟลกัซ์ (FCAW) ไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 6. เชือมใตฟ้ลกัซ์ (SAW) ไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 7. ตรวจสอบรอยต่อร่องและต่อฉาก วเิคราะห์ ชิ นงานเชือม ไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 8. ตดังานดว้ยแก๊ส และพลาสม่าไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบตัิ เ กียวกับงานเชือมวิเคราะห์งานเชือมชนิดรอยบกพร่องและวิธีการแก้ไขงาน 

แผ่นเหล็กกลา้ งานท่อ เหลก็กลา้ ชิ นงานหนา และชิ นงานบาง ชนิดของรอยต่อต่างๆ โดยวิธีการเชือมแก๊ส, เชือม

อาร์กดว้ยลวดเชือมหุ้มฟลกัซ์, เชือมอาร์กทงัสเตนแก๊สคลุม (GTAW), เชือมอาร์กโลหะแก๊สคลุม (GMAW) เชือมไส้ 

ฟลกัซ์ (FCAW), เชือมใตฟ้ลกัซ์ (SAW), ตรวจสอบและวเิคราะห์ชิ นงานเชือม การตดัโลหะดว้ยแก๊ส และพลาสม่า 

ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั คาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม และอาชีวอนามยั 
 

30102-2503 งานวางแผนผลติ และตดิตงัเครืองจกัรกล     2-3-3 

  (Production Planning and Installation of Machinery) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการผลิต วางแผน และติดตงัเครืองจกัรกล 

 2. สามารถปฏิบติังานตามกระบวนการติดตงัเครืองจกัรกล 

 3. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความละเอยีด รอบคอบ และตระหนกัถึงความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการผลิต วางแผนการผลิต ประกอบ ติดตงั และการทดสอบ       

เครืองจกัรกลไดต้ามขอ้กาํหนด 

 2. วางแผนการผลิต ไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 3. ติดตงัเครืองจกัรกล และขนยา้ยไดต้ามขอ้กาํหนด 

 4. ประกอบ ติดตงั เครืองจกัรกล ตามขอ้กาํหนด 

 5. ทดสอบการทาํงาน การบนัทึก รายงานผลและส่งมอบเครืองจกัรกล ตามขอ้กาํหนด 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษา และปฏิบติัเกียวกบัหลกัการผลิต วางแผนการผลิตเครืองจกัรกล ผงัการติดตงัเครืองจกัรกล เตรียม

พืนที ขนยา้ยเครืองจกัรกล ประกอบชิ นส่วนเครืองจกัรกล ปรับระดบั ติดตงัระบบไฟฟ้า ทดสอบ    การทาํงานของ

เครืองจกัรกลตามขอ้กาํหนด ทดลองการผลิต ส่งมอบเครืองจกัรกล การบนัทึก และรายงานผลความปลอดภยั 
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30102-2504 งานซ่อม และบํารุงรักษาเครืองจกัรกล     2-3-3 

  (Machine Maintenance Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการซ่อมบาํรุงเครืองจกัรกลในงานอุตสาหกรรม 

 2. สามารถปฏิบติังานซ่อมบาํรุงเครืองจกัรกลในงานอุตสาหกรรม 

 3. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความละเอยีด รอบคอบ ปลอดภยั และคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการซ่อมบาํรุงเครืองจกัรกล แบบมีแผน และแบบไม่มีแผนในงานอุตสาหกรรม 

 2. วางแผน และจดัทาํโครงการซ่อมบาํรุงตามหลกัการ 

 3. จดัเตรียมชิ นส่วน สเก็ตชแ์บบ และจดัทาํชิ นส่วนทดแทนตามหลกัการและกระบวนการ 

 4. ซ่อมบาํรุงเครืองจกัรกลแบบมีแผน ในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานทีกาํหนด 

 5. ซ่อมบาํรุงเครืองจกัรกลแบบไม่มีแผน ในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานทีกาํหนด 

 6. ติดตงัอุปกรณ์ งานซ่อมบาํรุง ถอดเปลยีนชิ นส่วนตามหลกัการและกระบวนการ 

 7. ประมาณราคาการซ่อมบาํรุงเครืองจกัรกล ในงานอุตสาหกรรมตามหลกัการ 

 8. จดัทาํประวติั และบนัทึกการซ่อมบาํรุงเครืองจกัรกล ในงานอุตสาหกรรมตามหลกัการและ   

     ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการซ่อมบาํรุงเครืองจกัรกล แบบเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance : PM) 

และแบบเชิงแก้ไข (Breakdown Maintenance : BM) ในงานอุตสาหกรรม วางแผน และจดัทาํโครงการซ่อมบาํรุง 

จดัเตรียมชิ นส่วน สเก็ตช์แบบ และจดัทาํชิ นส่วนทดแทน ซ่อมบาํรุงเครืองจกัรกลแบบมีแผน และแบบไม่มีแผน  

ในงานอุตสาหกรรม ติดตงัอุปกรณ์ งานซ่อมบาํรุง ถอดเปลียนชิ นส่วน ประมาณราคาการซ่อมบาํรุงเครืองจกัรกล 

จดัทาํประวติั และบนัทึกการซ่อมบาํรุงเครืองจกัรกล และปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั 
 
30102-2505 งานส่งกาํลงัเครืองจกัรกล       2-3-3 

  (Machine Transmission Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการของงานส่งกาํลงัเครืองจกัรกล 

 2. สามารถอ่านแบบ เขียนแบบ ติดตงัและบาํรุงรักษางานส่งกาํลงัเครืองจกัรกล 

 3. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความละเอยีด รอบคอบ ปลอดภยั และคาํนึงถึงสิงแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงาน การอา่นและการเขียนแบบ การติดตงัและการบาํรุงรักษา 

     ระบบงานส่งกาํลงัเครืองจกัรกล 

 2. อ่านแบบ เขียนแบบ งานส่งกาํลงัเครืองจกัรกลตามหลกัการ 

 3. ติดตงังานส่งกาํลงัเครืองจกัรกลไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 4. บาํรุงรักษาระบบงานส่งกาํลงัเครืองจกัรกลไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 5. ประมาณราคาการซ่อมบาํรุงระบบงานส่งกาํลงัเครืองจกัรกลตามหลกัการ 

 6. จดัทาํประวติั และบนัทึกการซ่อมบาํรุงระบบงานส่งกาํลงัเครืองจกัรกลตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงาน ระบบงานส่งกาํลงัเครืองจกัรกล อ่านและเขียนแบบ ติดตงัและ

การบาํรุงรักษาระบบงานส่งกาํลงัเครืองจกัรกล ประมาณราคาการซ่อมบาํรุงระบบงานส่งกาํลงั จดัทาํประวติั และ

บนัทึกการซ่อมบาํรุงระบบงานส่งกาํลงัเครืองจกัรกล และปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั 

 

30102-2506 ระบบควบคุมอตัโนมตั ิ       2-3-3 

  (Automatic Control System) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจโครงสร้าง ส่วนประกอบ การทาํงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ คอมพิวเตอร์  

     เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่างๆ 

 2. สามารถเขียนโปรแกรมคาํสั งควบคุมการทาํงานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ร่วมกบั 

     เซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่างๆ 

 3. มีกิจนิสัยในการทาํงานร่วมกบัผูอ้นืดว้ยความประณีต รอบคอบ และปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

 . แสดงความรู้เกียวกบัระบบควบคุมอตัโนมติั 

 2. เขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 

 3. นาํเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมมาประยุกตใ์ชง้าน 

 4. ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปร่วมกบัเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่างๆ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ การเขียนคาํสั งควบคุมการทาํงาน

ของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ หลกัการทาํงานของเซนเซอร์ทีใชว้ดัและตรวจจบัความเร็ว ความดนั อุณหภูมิ 

อตัราการไหล ระดบั นําหนัก แสง พร็อกซิมิตีสวิตซ์ อุปกรณ์ควบคุมตวัตงัเวลา ตวันับ ลิมิตสวิตซ์ การนาํเอา

โปรแกรมคอนโทรลเลอร์ และคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ร่วมกบัเซนเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมแบบต่าง ๆและ

ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั 
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รายวชิาทวภิาค ี  
 

30102-55xx งานเทคนิคการผลติชินส่วนเครืองจกัรกล ...        *-*-* 

 (Machinery Production Technique work …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครืองจกัรกล  

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวเิคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครืองจกัรกลในสถานประกอบการ

ตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครืองจกัรกล 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นงานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครืองจกัรกลตามหลกัการและ

กระบวนการ 

4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครืองจกัรกลตามหลกัการ กระบวนการ 

และภาระงานทีรับผิดชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานเทคนิคการผลิตชิ นส่วนเครืองจกัรกลในสถาน-

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและ

แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานโพลีเมคคานิกส์และระบบอัตโนมัต ิ
 

30102-2601 มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม      2-3-3  

  (Electrical Motors and Control)  
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบป้องกนัและระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

2. มีทกัษะในการออกแบบวงจร ต่อวงจรและประกอบติดตงัอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

3. สามารถประกอบ ติดตงั ทดลองอุปกรณ์ป้องกนัและควบคุมเครืองกลไฟฟ้า  

4. มีกิจนิสัยในการทาํงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวมและปฏิบติังาน

ตามหลกัความปลอดภยั  

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานของมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบป้องกนัและระบบควบคุมมอเตอร์ 

2. ออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลบั 

3. ต่อวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลบั 

คาํอธบิายรายวชิา  

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับหลกัการทาํงาน โครงสร้าง คุณลกัษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและ 

กระแสสลบั แบบ 1 เฟส  และ  เฟส การอ่านขอ้มูลจากเนมเพลทเครืองกล อุปกรณ์และวงจรป้องกนัวงจรควบคุม

มอเตอร์ การเดิน การหยุด การหมุนกลบัทาง การควบคุมความเร็ว เครืองมือในระบบควบคุมการต่อวงจรป้องกนั 

วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า การใชเ้ครืองมือวดัในระบบควบคุม การตรวจ ทดสอบ และการแกไ้ขขอ้บกพร่องของ

วงจรควบคุม ปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

  

30102-2602 โปรแกรมควบคุมการเคลือนท ี       1-3-2 

  (Program Motion Control)  
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้าง ส่วนประกอบและหลกัการทาํงานของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล  

2. มีทกัษะในการเขียนโปรแกรม และการต่ออุปกรณ์ร่วมโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม  

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้าง ส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 

2. เขียนโปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรล 

3. ออกแบบวงจรควบคุมดว้ยโปรแกรมเมเบิลโลจิคอนโทรล 

4. ต่ออุปกรณ์ร่วมกบัโปรแกรมเมเบิลโลจิคอนโทรล 
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คาํอธบิายรายวชิา   

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงาน โครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล การต่ออินพุทและ

เอาท์พุท การเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมและการเขียนโปรแกรมภาษาอืนๆ และการประยุกต์ใชใ้นการควบคุมทาง

อุตสาหกรรม 

 

30102-2603 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์      1-3-2 

  (Sensor and Transducer)  
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชง้านของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์แบบต่าง ๆ 

2. มีทกัษะในการนาํเซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ไปประยุกตใ์ชใ้นงานวดัและควบคุม 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวม  

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใชง้านของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์แบบต่าง ๆ  

2. เลือกใชเ้ซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ไปประยุกตใ์นงานวดัและควบคุม 

3. ตรวจสอบและบาํรุงรักษาเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ทีนาํไปประยุกตใ์ชง้าน 

คาํอธบิายรายวชิา   

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัคุณสมบติั หลกัการทาํงานและการใช้งานของเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 

ในงานวดัและตรวจจบั ความดนั อุณหภูมิ แสง อตัราการไหล ระดบัความหนาแน่น และอุปกรณ์ทีเกียวขอ้งในการ

ประยุกตใ์ชใ้นงานอุตสาหกรรม 

 

30102-2604 เทคนิคการขึนรูปชินส่วนความละเอยีดสูง      1-6-3 

               (High Precision Machining Technique) 

 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชเ้ครืองกลึงในการขึนรูปชิ นส่วนเครืองมือกลทีมีความละเอียดสูง 

2. มีทกัษะงานกลึง งานกดั งานเจาะ ขึนรูปชิ นส่วนทีมีความละเอียดสูงและการประกอบ 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวมและปฏิบติังาน

ตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการวางแผน กาํหนดลาํดบัขนัตอนการผลิต 

2. ขึนรูปชิ นส่วนเครืองมือกลงานกลงึ และงานกดัความละเอยีดสูง  

3. ประกอบ ถอด และปรับ ชิ นส่วนเครืองมือกล 

4. วดั ตรวจสอบ ตามแบบสั งงาน 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการวางแผน กาํหนดขนัตอนการปฏิบติั เนน้ปฏิบติัดว้ยความละเอียดสูง งานกลึง 

งานกดั งานเจาะ เลือกใช้อุปกรณ์ช่วยงานชนิดพิเศษต่าง ๆ วดั ตรวจสอบ ถอด ประกอบ ชิ นส่วนเครืองมือกล 

บาํรุงรักษาเครืองมือกลและปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

 

30102-2605 เทคนิคการประกอบเครืองจกัร                                             1-3-2 

  (Machine  Assembly Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการติดตงัเครืองจกัรและการถอด-ประกอบชิ นส่วนเครืองจกัร 

2. มีทกัษะในการถอด-ประกอบชิ นส่วนและติดตงัโปรแกรมควบคุมการทาํงานของเครืองจกัร 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ส่วนรวมและปฏิบติังาน 

ตามหลกัความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการติดตงั การถอด-ประกอบของชิ นส่วนเครืองจกัร 

2. ปรับแต่ง-ประกอบชิ นส่วนเครืองจกัร ตามแบบงาน   

3. ติดตงัระบบสายไฟฟ้า ระบบสายลม ตามมาตรฐาน 

4. ทดลองโปรแกรมควบคุมกบัเครืองจกัรไดต้ามแบบงานทีกาํหนด 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการวางแผน กาํหนดขนัตอนประกอบเครืองจกัร เน้นการเลือกใช้งานเครืองมือ 

(Handtool) ประกอบ ปรับ ตรวจสอบชิ นส่วนเครืองจกัร งานติดตงัระบบสายไฟฟ้า งานติดตงัระบบสายลม   

งานติดตงัโปรแกรมควบคุมเขา้กบัเครืองจกัร และทดลองการทาํงานเครืองจกัร (Try-out Polymechanic Machine) 

ปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
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รายวชิาทวภิาค ี

 

30102-56xx งานโพลเีมคคานิกส์และระบบอตัโนมตั ิ...        *-*-* 

 (Polymechanic and  Automation system work …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานโพลีเมคคานิกส์และระบบอตัโนมติั  

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวเิคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานโพลีเมคคานิกส์และระบบอตัโนมติั ในสถานประกอบการ

ตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวนิยั  

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นโพลีเมคคานิกส์และระบบอตัโนมติั 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นงานโพลเีมคคานิกส์และระบบอตัโนมติัตามหลกัการและ

กระบวนการ 

4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานโพลีเมคคานิกส์และระบบอตัโนมติัตามหลกัการ กระบวนการ และ

ภาระงานทีรับผิดชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานโพลีเมคคานิกส์และระบบอตัโนมติั ในสถาน-

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและ

แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานผลิตชินส่วนอากาศยาน 
 

30102-2701      แบบงานทางวศิวกรรมชินส่วนอากาศยาน        2-3-3 

                (Engineering Drawings Aircraft Parts) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1.  เขา้ใจเกียวกบัหลกัการของแบบงานทางวศิวกรรมผลิตชิ นส่วนอากาศยานรายใหญ่ของโลก 

2. สามารถเขียนแบบงานทางวศิวกรรมดา้นชิ นส่วนอากาศยาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานเขียนแบบทางวศิวกรรมดว้ยความรับผิดชอบ  

มีความประณีต รอบคอบ ตระหนกัถึงคุณภาพงาน ประหยดัและรักษาสภาพแวดลอ้ม    

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการอ่านแบบงาน (Drawing) สัญลกัษณ์ GD&T Note และความตอ้งการต่างๆ และ

คุณลกัษณะต่างๆ ทีถูกระบุบนแบบงานได ้ตามมาตรฐานกาํหนด 

2. ตรวจสอบขนาดทีถูกกาํหนดบนแบบงาน 2D เปรียบเทียบกบั 3D CAD ไดต้ามขอ้กาํหนด 

3. กาํหนดขนัตอนกระบวนผลิตไดต้ามหลกัการ 

4. สร้างแบบงาน 2D จาก 3D CAD หรือ Model Based Definition (MBD) ไดต้ามขอ้กาํหนด 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับแบบงานทางวิศวกรรมสําหรับการผลิตชิ นส่วนใบพดัและโครงสร้างลําตัว

เครืองบิน การเปรียบเทียบระหวา่งแบบงาน 2D และไฟล ์CAD 3D แบบงาน MBD ขอ้กาํหนด การแปลสัญลกัษณ์

ในแบบงาน ทีใชใ้นการควบคุมมาตรฐานชิ นงาน GD&T กาํหนดขนัตอนกระบวนการผลิต 

 

30102-2702 กระบวนการผลติแบบลนีและความปลอดภัย               2-0-2 

 (LEAN and Safety Manufacturing) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบักฎกระทรวงการกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีว-

อนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีใชบ้งัคบัแก่กิจการหรือสถาน-ประกอบกิจการ 

2. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการกระบวนการผลิตแบบ LEAN 

3. มีเจตคติทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัและปฏิบติังานดว้ยแนวคิดการผลิตแบบ LEAN 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบักฏหมายต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบัความปลอดภยัในสถานประกอบการ 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัส่วนบุคคลแบบต่างๆ ตามขอ้กาํหนด 

3. แสดงความรู้เกียวกบักระบวนการผลิตแบบ LEAN และการจาํแนกของเสีย 8 ประการในกระบวนการผลิต

ตามขอ้กาํหนด 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบักฎกระทรวงการกาํหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดล้อมในการทาํงานทีใช้บงัคบัแก่กิจการหรือสถานประกอบ  กฎด้านความปลอดภยัของสถาน-

ประกอบการ ISO 45001 กระบวนการผลิตแบบ LEAN และเครืองมือทีใชใ้นการกาํจดัของเสีย 8 ประการ 

 

30102-2703 กระบวนการพเิศษสําหรับชินส่วนอากาศยาน 1            2-3-3 

 (Aerospace Special Processes 1) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการของกระบวนการพิเศษต่างๆ ในงานผลิตชิ นส่วนอากาศยาน 

2. สามารถปฏิบติังานตามกระบวนการผลิตแบบพิเศษในฐานะผูช่้วยภายใตก้ารดูแลของพนกังานทีไดรั้บ 

การรับรองใหป้ฏิบติังานของกระบวนการนนัๆ 

3. มีเจตคติทีดีในการทาํงานในกระบวนการผลิตแบบพิเศษอย่างปลอดภยัและถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดของ

กระบวนการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบักระบวนการพิเศษต่างๆ ในการผลิตชิ นส่วนอากาศยาน 

2. แสดงความรู้เกียวกบัปัจจยัทีตอ้งควบคุมในกระบวนการพิเศษใหส้ามารถผลิตชิ นงานทีตรงตามใบสั งงาน 

3. วางแผนกระบวนการผลิตพิเศษตามหลกัการและกระบวนการตามมาตรฐานกาํหนด 

4. ปฏิบติังานตามกระบวนการพิเศษตามมาตรฐานกาํหนด 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานของกระบวนการพิเศษในอุตสาหกรรมการผลิตชิ นส่วนอากาศยาน 

การทาํความสะอาดงาน การตรวจสอบแบบไม่ทาํลาย กระบวนการ Anodizing กระบวนการ Chemical Conversion 

Coating  การพ่นสี Manual Polishing Barreling & Super Polishing  และ Part Marking  
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30102-2704 เครืองมือวดัแบบ 3 มติ ิ      1-6-3 

 (Coordinate Measuring Machine (CMM)) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการทาํงานของเครือง CMM 

2. สามารถใชเ้ครือง CMM ในการวดัชิ นส่วนอากาศยาน 

3. มีเจตคติทีดีในการทาํงานดว้ยความปลอดภยั ละเอยีดรอบคอบ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการบนแบบงาน

ของชิ นส่วนอากาศยาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานของเครือง CMM  

2. เขียน NC Program ทีใชว้ดัชิ นงานตวัอย่าง หรือชิ นงานอากาศยานตามแบบทีกาํหนด 

3. วดังานแบบ Manual ไดต้ามแบบทีกาํหนด 

4. วดังานแบบ  NC Program ทีไดต้ามแบบกาํหนด 

5. เลือกรูปแบบแสดงผลการวดัใหเ้หมาะสมกบัแบบงานทีกาํหนด 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับเครืองมือวดัแบบ 3 มิติ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC-CMM) ประวติั 

หลกัการทาํงาน อุปกรณ์ต่างๆ ทีเกียวขอ้ง การเปิดและปิดเครือง การดูแลรักษาเครืองเบืองตน้ เครืองมือของ NC 

Program คาํสั งการวดังานแบบต่างๆ การกาํหนดศูนยข์องเครืองและศูนยข์องงาน การ Setup เครือง CMM การวดั

งานแบบ Manual การวดังานแบบ CNC การเลือกรูปแบบแสดงผลการวดั 

 

30102-2705 กระบวนการประกอบชินส่วนโครงสร้างเครืองบนิ               1-3-2 

 (Airplane Structure Component Assembly Process) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการของขอ้กาํหนดในแบบงานทีเกียวขอ้งกบักระบวนการประกอบชิ นงานโครงสร้าง

เครืองบิน และ Aircraft General Standard (AGS) ประเภทต่างๆ 

2. สามารถประกอบชิ นส่วนโครงสร้างเครืองบินไดต้ามแบบทีกาํหนด 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ  มีความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัย  

โดยตระหนกัถึงคุณภาพงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัแบบงานทีเกียวขอ้งกบักระบวนการประกอบชิ นงานโครงสร้างเครืองบิน และ 

Aircraft General Standard (AGS) ประเภทต่างๆ ไดต้ามหลกัการ 

2. เลือกใช ้AGS ประเภทต่างๆ ตามแบบงานทีกาํหนด 

3. ประกอบชิ นส่วนโครงสร้างเครืองบินตามขอ้กาํหนด 

4. ตรวจสอบชิ นงานสําเร็จและยืนยนัความถูกตอ้งตามขอ้กาํหนด 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบักระบวนการประกอบชิ นส่วนโครงสร้างเครืองบิน การเลือกใช ้AGS Rivet Bush 

Bracket Standoff  Nutplate  Groundstud Nose Shim เทคนิคการประกอบ เทคนิคการตรวจสอบชิ นงานสําเร็จ  

ความปลอดภยัในการปฏิบติังานการประกอบชิ นส่วนโครงสร้างเครืองบิน 

 

30102-2706 การผลติด้วยเครืองมือกล CNC 5 แกน           1-6-3 

 (CAM on 5-Axis CNC machine) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการเลือกเครืองมือตดัเฉือนชิ นงานทีเหมาะสมกบัคุณลกัษณะงานและวตัถุดิบของงาน

และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือการผลิต (CAM) 

2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือการผลิต (CAM) ในการผลิตชิ นงานอากาศยานดว้ยเครืองมือกล 

CNC  แกน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ  มีความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัย  

โดยตระหนกัถึงคุณภาพงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานและโครงสร้างโปรแกรม CAM 

2. เขียนโปรแกรมทางเดินตดัดว้ยคาํสั งตามลกัษณะงานกดัแบบ 5 แกน 

3. เลือกใชเ้ครืองมือตดัเฉือนชิ นงานทีเหมาะสมกบัลกัษณะงานและวสัดุงานตามขอ้กาํหนด 

4. ตรวจสอบและจาํลองการทาํงาน (Simulation) งานตดัเฉือน 5 แกน ตามขอ้กาํหนด 

5. ผลิตชิ นงานอากาศยานดว้ยเครืองมือกล CNC 5  ไดต้ามแบบงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการออกแบบกระบวนการผลิตและการกาํหนดเงือนไขในการทาํงาน การสร้าง

ทางเดินของเครืองมือกล CNC  แกน  การใช้ Post Processor สร้าง NC – CODE  การ Simulate Tool Path 5 แกน 

การตรวจสอบและจาํลองการทาํงาน (Simulation) การเลือกเครืองมือตดัเฉือนชิ นงาน ปฏิบติัการผลิตชิ นงานอากาศยาน

ดว้ยเครืองมือกล CNC  แกน อย่างปลอดภยั และการบาํรุงรักษาเครืองจกัร 
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30102-2707  กระบวนการพเิศษสําหรับชินส่วนอากาศยาน  2-3-3 

 (Aerospace Special Processes 2) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการของกระบวนการพิเศษต่างๆ ในงานผลิตชิ นส่วนอากาศยาน 

2. สามารถปฏิบติังานในกระบวนการผลิตแบบพิเศษในฐานะผูช่้วยภายใตก้ารดูแลของพนกังานทีไดรั้บ 

การรับรองใหป้ฏิบติังานของกระบวนการนนัๆ 

3. มีเจตคติทีดีในการทาํงานในกระบวนการผลิตแบบพิเศษอย่างปลอดภยัและถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดของ

กระบวนการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบักระบวนการพิเศษต่างๆ ในการผลิตชิ นส่วนอากาศยาน 

2. แสดงความรู้เกียวกบัปัจจยัทีตอ้งควบคุมเพือใหก้ระบวนการพิเศษสามารถผลิตชิ นงานทีตรงตามใบสั งงาน 

3. วางแผนการผลิต ไดต้ามหลกัการและกระบวนการตามมาตรฐานกาํหนด 

4. ปฏิบติัการตามกระบวนการพิเศษตามมาตรฐานกาํหนด 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานของกระบวนการพิเศษในอุตสาหกรรมการผลิตชิ นส่วนอากาศยาน 

การออกแบบ Special Process Fixture กระบวนการ EDM กระบวนการผลิตชิ นส่วน Composite กระบวนการ Shot 

Peening กระบวนการ Automatic (Robot) Polishing กระบวนการ Heat Treatment กระบวนการ Sheet Metal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

รายวชิาทวภิาค ี  
 

30102-57xx งานผลติชินส่วนอากาศยาน ...        *-*-* 

 (Aerospace Component Manufacturing work …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานผลิตชิ นส่วนผลิตอากาศยาน  

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวเิคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นงานผลิตชิ นส่วนผลิตอากาศยานในสถานประกอบการตามภาระ

งานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นงานผลิตชิ นส่วนผลิตอากาศยาน 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

3. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นงานผลิตชิ นส่วนผลิตอากาศยานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นงานผลิตชิ นส่วนผลิตอากาศยานตามหลกัการ กระบวนการ และ 

ภาระงานทีรับผิดชอบ 

5. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับงานอาชีพระดบัเทคนิคทางด้านงานผลิตชิ นส่วนผลิตอากาศยานในสถาน-

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและ

แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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(หน้าว่าง) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 

 

สาขาวชิา เทคนิคการผลติ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

30102-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

30102-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30102-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

30102-8001 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 

แหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ-

อิสระหรือแหล่งวทิยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ยกวา่ 320 ชวัโมง ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพ

ในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ  บนัทึกและรายงาน

ผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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30102-8002 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 

แหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ-

อิสระหรือแหล่งวทิยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ยกวา่ 160 ชวัโมง ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพ

ในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ  บนัทึกและรายงาน

ผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

30102-8003 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 

แหล่งวทิยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวทิยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ-

อิสระหรือแหล่งวทิยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ยกวา่ 160 ชวัโมง ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพ

ในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ  บนัทึกและรายงาน

ผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานทีต่อเนืองจากรายวชิา 30102-8002 ในสถานประกอบการ สถาน-

ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

คาํอธิบายรายวชิา 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

30102-8501 โครงงาน *-*-4 

30102-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30102-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

30102-8501 โครงงาน *-*-4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขนัตอนกระบวนการจดัทาํโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

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 พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

30102-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขนัตอนกระบวนการจดัทาํโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ  

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

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 พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

30102-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขนัตอนกระบวนการจดัทาํโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ  

มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงาน สร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

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 ้เ รียนสามารถจัดทาํโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานทีต่อเนืองจากรายวิชา 30102-8502  หรือ 

เป็นโครงงานใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

(หน้าว่าง) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 

 

สาขาวชิา เทคนิคการผลติ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 
 

 รหัสวชิา  ชือวชิา       ท-ป-น 

 30102-9001 เทคนิคการประมาณราคา      2-0-2 

 30102-9002 เทคนิคการอบชุบโลหะ      2-3-3 

 30102-9003 เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยดึ   0-6-2 

 30102-9004 กรรมวิธีการขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ   2-3-3 

 30102-9005 งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต    1-3-2 

 30102-9006 เทคนิคการปรับประกอบเครืองมือกล    1-3-2 

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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30102-9001 เทคนิคการประมาณราคา       2-0-2 

  (Estimate Cost Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการแยกแบบชินงานการผลิตเพือการประมาณราคา 

 2. แยกแบบงาน จาํแนกขนัตอนการผลิต คาํนวณเวลาการผลิต ประมาณราคา 

 3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความละเอียดรอบคอบ และเป็นระบบ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัการแยกแบบชินงานการผลิต การประมาณราคาวตัถุดิบ 

 2. คาํนวณเวลางานการผลิต การวเิคราะห์ตน้ทุน วสัดุคงคลงั 

 3. ประมาณราคาการผลิต 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบัการแยกแบบชินงานการผลิต การประมาณราคาวตัถุดิบ การคาํนวณเวลางานการผลิต 

การวเิคราะห์ตน้ทุน กาํไร ขาดทุน วสัดุคงคลงั การทาํเอกสารประมาณราคาการผลิต กฎหมายทีเกียวขอ้ง 

 

3102-9002 เทคนิคการอบชุบโลหะ       2-3-3 

  (Heat Treatment Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการของกระบวนการปรับปรุงสมบติัโลหะ 

2. เตรียมเครืองมือ และปฏิบติัการปรับปรุงสมบติัชินส่วนดว้ยกรรมวธีิชุบแขง็ (Hardening) อบคืนตวั 

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

3. ปฏิบติัการทดสอบความแขง็แบบร็อคเวล (Rockwell) แบบบริเนล (Brinell) และแบบวกิเกอร์ 

 (Vickers) 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีความตระหนกัถงึ

คุณภาพของงานปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัเทคนิคการอบชุบ การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค แผนภาพสมดุล (Equilibrium 

Diagram) 

 2. ปรับปรุงสมบติัชินส่วนดว้ยกรรมวธีิทางความร้อน 

 3. ทดสอบความแขง็ของวสัดุ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัเทคนิคการอบชุบ การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาค แผนภาพสมดุล (Equilibrium 

Diagram) เลือกใชว้สัดุ ปฏิบติัการปรับปรุงสมบติัชินส่วนดว้ยกรรมวธีิชุบแขง็ (Hardening) อบคืนตวั (Tempering) 

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

(Rockwell) แบบบริเนล (Brinell) และแบบวกิเกอร์ (Vickers) ปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 

 

3102-9003 เทคนิคการผลติอุปกรณ์นําคมตดัและอปุกรณ์จบัยดึ    0-6-2 

  (Jig and Fixture Production Technique) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

 1. สามารถออกแบบอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยึด (Jig and Fixture) 

 2. สามารถเลอืกใชว้สัดุ ชินส่วนมาตรฐาน ผลิตชินส่วนอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยึด 

 3. สามารถวดั ตรวจสอบ ประกอบ ทดลองการใชง้าน และแกไ้ข บาํรุงรักษาอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยึด 

 4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความละเอยีด รอบคอบ สร้างสรรค ์ปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. ออกแบบอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยึด (Jig and Fixture) 

 2. เลือกใชว้สัดุ ชินส่วนมาตรฐาน ผลิตชินส่วนอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยึด 

 3. วดั ตรวจสอบ ประกอบ ทดลองการใชง้าน และแกไ้ข 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ปฏิบติัเกียวกบัอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยึด ออกแบบอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยึด (Jig and 

Fixture) เลือกใช้วสัดุ ชินส่วนมาตรฐาน ผลิตชินส่วนอุปกรณ์นําคมตดั และอุปกรณ์จบัยึด อบชุบชินส่วน วดั 

ตรวจสอบ ประกอบ ทดลองการใช้งาน และแก้ไข บาํรุงรักษาอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยึดบาํรุงรักษา

เครืองมือกล ปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
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30102-9004 กรรมวธิีการขึนรูปและประกอบผลติภัณฑ์โลหะ    2-3-3 

  (Process of Forming and Assembly of Metal Products) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการ วางแผน เลือกวสัดุ คาํนวณวสัดุ คาํนวณหาขนาดของแรง ในกรรมวธีิการ        

 ขึนรูปประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ และแกไ้ขปัญหา 

 2. สามารถขึนรูปและประกอบโลหะ ดวัยกระบวนการต่าง ๆ  

 3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยัและคาํนึงถงึ 

     สิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบักรรมวธีิการขึนรูปโลหะดว้ยกระบวนการต่าง ๆ  

 2. วางแผนการขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะไดต้ามหลกัการ 

 3. คาํนวณหาขนาดของแรงในการขึนรูปไดต้ามหลกัการ 

 4. คาํนวณวสัดุทีใชใ้นการขึนรูปโลหะไดต้ามหลกัการ 

 5. เลือกวสัดุ ประกอบผลิตภณัฑก์ารขึนรูปโลหะไดต้ามหลกัการ 

 6. แกไ้ขปัญหาในงานขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะตามลกัษณะงาน 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบักรรมวิธีขึนรูปโลหะดวัยกระบวนการต่าง ๆ  วางแผนการขึนรูปและประกอบ

ผลิตภณัฑ์โลหะ คาํนวณหาขนาดของแรง คาํนวณวสัดุทีใชใ้นการขึนรูปโลหะ เลือกวสัดุ ขึนรูปโลหะ ประกอบ

ผลิตภณัฑ ์แกไ้ขปัญหาในงานขึนรูปและประกอบผลิตภณัฑโ์ลหะ ดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั 
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30102-9005 งานไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลติ     1 3-2 

  (Electrical Industrial Production) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการของไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต โครงสร้างส่วนประกอบ  

     เครืองมืออุปกรณ์ การออกแบบ เลือกใช ้บาํรุงรักษาและการวเิคราะห์ปัญหา 

 2. สามารถออกแบบ เลือกใช ้บาํรุงรักษา วเิคราะห์และแกปั้ญหาไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต  

 3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยัและคาํนึงถงึ 

     สิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานของไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต โครงสร้างส่วนประกอบ   

     เครืองมืออุปกรณ์ การออกแบบ เลือกใช ้บาํรุงรักษาและการวเิคราะห์ปัญหา  

 2. คาํนวณขนาดของอุปกรณ์ป้องกนัและตวันาํไฟฟ้าตามหลกัการ 

 3. ออกแบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต ตามหลกัการ 

 4. เลือกใชเ้ครืองมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 5. บาํรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 

 6. วเิคราะห์และแกปั้ญหาของไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิตไดต้ามหลกัการและกระบวนการ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั หลกัการทาํงานของไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต โครงสร้างส่วนประกอบ 

เครืองมืออุปกรณ์ การออกแบบเลือกใชว้ธีิการใชง้าน วธีิการบาํรุงรักษาการวเิคราะห์และแกปั้ญหาของระบบไฟฟ้า

เฟสเดียวและสามเฟส หมอ้แปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ตูเ้มนสวิทช์ (MDB) 

การคาํนวณขนาด ของอุปกรณ์ป้องกนัและตวันาํไฟฟ้าในอุตสาหกรรมการผลิต 
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30102-9006 เทคนิคการปรับ ประกอบเครืองมือกล     1 3-2 

  (Techniques for adjusting machine tools) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปรับแต่งเครืองมือกล การซ่อมบาํรุง ปรับแต่งโครงสร้าง และส่วนประกอบของเครืองมือกล 

2. สามารถปรับแต่งชิ นส่วน ซ่อมบาํรุงเครืองมือกล แกไ้ขและสร้างชิ นส่วนใหม่ทดแทน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในปฏิบติังานดว้ยความเป็นระเบียบ รอบคอบและปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบั หลกัการซ่อมบาํรุง ปรับแต่งโครงสร้าง ส่วนประกอบของเครืองมือกล 

 2. ถอดประกอบ ปรับแต่งชิ นส่วนตามมาตรฐาน 

 3. วเิคราะห์สาเหตุการเสียหายของชิ นส่วนตามมาตรฐาน 

 4. แกไ้ขปัญหาของชิ นส่วนทีเสียหายตามหลกัการและกระบวนการ 

 5. สร้างชิ นส่วนทดแทนชิ นส่วนทีเสียหายตามมาตรฐาน 

 6. บนัทึกขอ้มูลการบาํรุงรักษาตามมาตรฐาน 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับ หลักการซ่อมบาํรุง ปรับแต่งโครงสร้าง ส่วนประกอบของเครืองมือกล  

ถอดประกอบ ปรับแต่งชิ นส่วน ขดูปรับรางเลือน วเิคราะห์สาเหตุของการเสียหาย แกไ้ข และผลิตชิ นส่วนทดแทน

ชิ นส่วนทีเสียหาย ทาํเอกสารควบคุมการบาํรุงรักษาตามมาตรฐาน มีระเบียบวนิยั ปฏิบติังานตามหลกัความปลอดภยั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือการทํางาน 1-2-2 

(English for Career Preparation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษเพือการสมคัรงานและ 

การปฏิบติังานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

2. อ่านประกาศรับสมคัรงาน  

3. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ  

4. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  

5. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษทีเกียวข้องกับการสมคัรงาน และ 

การปฏิบติังานอาชีพ การอ่านประกาศรับสมคัรงาน การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ การกรอก

แบบฟอร์มใบสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คาํศพัท ์สํานวนประโยค ทีใชใ้นการปฏิบติังาน 

การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ

เพือการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

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 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวการใช้ภาษาองักฤษในการนําเสนอ คาํศัพท์ สํานวนทีใช้ การเขียนโครงร่าง 

(Outline) เรืองทีนาํเสนอ การผลิตสือรูปแบบต่าง ๆ  เพือใช้ประกอบการนาํเสนอ การพูดนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบั

หน่วยงาน การปฏิบติังาน ผลงาน สินคา้หรือบริการโดยใชสื้อประกอบ การตอบขอ้ซกัถามเกียวกบัเรืองทีนาํเสนอ 

การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษในการนาํเสนอ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

30000-9203  การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ     1-2-2 

   (English Reading for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอ่านภาษาองักฤษทีใชใ้นงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการอ่านภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ 

2. ใชก้ลยุทธ์การอ่านเพือหาขอ้มูลเฉพาะทีตอ้งการหรือจบัประเดน็สําคญั 

3.  เดาความหมายของคาํหรือขอ้ความจากบริบททีกาํหนด 

4. สรุปใจความสําคญัของเรืองทีอ่านเกียวกบังานอาชีพจากสือสิงพิมพแ์ละสือออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการอ่านภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ การอ่านขอ้ความ ขนัตอน         

การปฏิบติังาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากสือสิงพิมพ ์และสือออนไลน ์การใชก้ลยทุธ์

การอ่านอย่างเร็วเพือหาข้อมูลเฉพาะทีต้องการ (Scanning) การอ่านอย่างเร็วเพือจับประเด็นสําคัญ 

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

(Main Idea) การสรุปใจความสาํคญัของเรืองเกียวกบังานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือพฒันา

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

30000-9204  การเขียนภาษาองักฤษเพืองานอาชีพ    1-2-2 

   (English Writing for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการเขียนภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ 

2. เขียนขอ้มูลส่วนตวั 

3. เขียนขอ้ความในงานอาชีพตามรูปแบบทีกาํหนด 

4. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการเขียนภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ การเขียนขอ้มูลส่วนตวั บนัทึก

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

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

อาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

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 การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานบริการ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา เทคนิคการผลิต 

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 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวชิาชีพเพือ

พฒันาตนเอง องคก์ร ชุมชนและสงัคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรม

องค์การวิชาชีพ  การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและร่วม

กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
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 (Moral and Ethics Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจความสําคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลตาม

ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วเิคราะห์ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




