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คํานํา 
 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน เพื่อผลิตกําลังคนระดับ
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ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ท้ังในระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาติ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบ
และวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาสของตน สงเสริมการประสานความ
รวมมอืในการจดัการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน หนวยงาน และองคกรตาง ๆ ท้ังใน
ระดับชาติ ทองถิ่นและชุมชน 
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คณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซึ่งไดอุทิศสติปญญา ความรู ประสบการณ ตลอดจนสละเวลามาชวยงาน
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545

หลักการ

1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อพัฒนากําลังคนระดับฝ
มือใหมีความชํานาญเฉพาะดาน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม สามารถ
ประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอด
คลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ

2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เพื่อเนนความชํานาญเฉพาะดานดวย
การปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน ถายโอนผลการ
เรียน  สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระได

3. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวย
งานและองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน

4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
ใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถิ่น
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จุดหมาย

1. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นําไปปฏิบัติ
งานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยาง
เหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ

2. เพ่ือใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ สามารถสรางอาชีพ  มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ

3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน
สามารถทํางานเปนหมูคณะไดด ีโดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น

4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน  มีความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว  หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาต ิ   อุทิศตนเพื่อสังคม  เขาใจและเห็นคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่ง
แวดลอมท่ีดี

5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพน้ัน ๆ

6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและ
โลกปจจุบัน มีความรักชาต ิ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไวซึ่ง
ความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริยเปนประมุข
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนท่ีกําหนด และนํา

ผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได  สามารถโอนผลการเรียน  และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได

1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถานประกอบ-
การ ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน

2. เวลาเรียน
2.1 ในปการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห โดยมี

เวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามท่ีกําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีก
ตามท่ีเห็นสมควร  ประมาณ  5  สัปดาห

2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน  ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน คาบละ
60  นาที  (1 ช่ัวโมง)

3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 102 หนวยกิต   การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังน้ี

3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  1 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  20 ช่ัวโมง  มีคา  1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาท่ีประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน  กําหนด  2 - 3

ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต
3.3 รายวิชาท่ีนําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 40  ชั่ว

โมง  มีคา 1 หนวยกิต
3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต
3.5 การทําโครงการ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
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4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  แบงเปน

3  หมวดวิชา  ฝกงาน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังน้ี
4.1 หมวดวิชาสามัญ  แบงเปน

4.1.1 วิชาสามัญท่ัวไป  เปนวิชาท่ีเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต
4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาท่ีเปนพ้ืนฐานสัมพันธกับวิชาชีพ

4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน
4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีจําเปนในประเภทวิชาน้ัน ๆ
4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชาน้ัน ๆ
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน  เปนกลุมวิชาชีพท่ีมุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานใน

   งานอาชพีตามความถนัดและความสนใจ
4.2.4 โครงการ

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 ฝกงาน
4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวในโครงสรางของแตละ

ประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน   ท้ังน้ี สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา จํานวนคาบเรียนและ
จํานวนหนวยกิตตามระเบียบท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

5. โครงการ
5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนท่ี 6  ไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง  กําหนดให

มีคา  4  หนวยกิต
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน ๆ

6. ฝกงาน
6.1 ใหสถานศกึษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย 1 ภาคเรียน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน
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7. การเขาเรียน
พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการ

ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545   พ.ศ. 2546

8. การประเมินผลการเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545   พ.ศ. 2546

9. กิจกรรมเสริมหลักสตูร
สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคณุธรรมจริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของตนเอง และ

สงเสริมการทํางาน   ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน   ทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม   โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน

10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามท่ีกําหนดไว

ในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00
10.4 เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน
10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา

11. การแกไขและเปล่ียนแปลงหลักสตูร
11.1 ใหอธิบดกีรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการเพ่ิมเติม ปรับปรุง หรือยกเลิกประเภทวิชา สาขา

วิชา สาขางาน รายวิชา และโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

11.2 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพ่ิมเติม  แกไข  เปลี่ยนแปลงรายวิชาตาง ๆ   ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545   โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ
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1 2 3 4 - 5 6 7 8 (ชั่วโมง)

ลําดับที่วิชา 01 -  99

2 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ) 11 กลุมวิชาภาษาไทย 01-19 ทั่วไป
12 กลุมวิชาภาษาอื่น ๆ 20-99 พ้ืนฐานวิชาชีพ
13 กลุมวิชาสังคมศึกษา
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร
16 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลานามัย

2 0 0 1 วิชาเรียนรวม(วิชาชีพสัมพันธ) 00 วิชาเรียนรวม(วิชาชีพสัมพันธ)

2 0 0 2 วิชาเรียนรวม(กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 00 กิจกรรมรวมหลักสูตร

2 1 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชา) 10 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมประเภทวิชา)
1X วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมกลุม/คณะวิชา)

2 1 X X สาขาวิชา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1X วิชาชีพสาขาวิชา
2X-3X  วิชาชีพสาขาวิชา/สาขางาน
4X รายวิชาทวิภาคีสาขางาน
50 โครงการ

  

0 วิชาเรียนรวม 5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 ประเภทวิชาคหกรรม

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หนวยกิต

รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช.

ช่ือวิชา

หลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา ลําดับที่วิชาสามัญ



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล

จุดประสงค

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาพลานามัย นํา
มาใชในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเคร่ือง
กล ใหทันตอเทคโนโลยีและมีความเจริญกาวหนาในอาชีพ

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางาน ในกลุมงานพื้นฐานอุตสาหกรรม
การอานแบบเขียนแบบ การเลือกใชวัสด ุงานปรับและใชเครื่องมือกล

4. เพ่ือใหสามารถบริการเคร่ืองยนต  ระบบสงกําลังรถยนต เครื่องลางรถยนต และไฟฟารถ
ยนต

5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในสาขางานยานยนต หรือสาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมหรือ
สาขางานเครื่องกลเรือ หรือสาขางานเครื่องกลเกษตร

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องกลในสถานประกอบการ   และประกอบอาชีพอิสระ  ใช
ความรู และทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได

7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
2. ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนการ
สรางเสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับตนเองและครอบครัว

3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร  สิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน

5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
6. อานแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
8. เช่ือมโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบ้ืองตน
9. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต
10. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล
11. บํารุงรักษาเคร่ืองยนตแกสโซลีนและดีเซลตามคูมือ
12. ถอดประกอบเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซลตามคูมือ
13. บํารุงรักษาคลัตช เกียรและเพลาขับตามคูมือ
14. ถอดประกอบคลัตช เกียรและเพลาขับตามคูมือ
15. บํารุงรักษาระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรกตามคูมือ
16. ถอดประกอบระบบรองรับ บังคับเลี้ยวและเบรกตามคูมือ
17. บํารุงรักษา แบตเตอร่ี ระบบสตารต ระบบประจุไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบไฟเตือนและ
สัญญาณตามคูมือ

สาขางานยานยนต
18. ซอมเครื่องยนตแกสโซลีนตามคูมือ
19. ซอมเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
20. ซอมเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซลตามคูมือ
21. บํารุงรักษารถจักรยานยนตตามคูมือ
22. ถอดประกอบรถจักรยานยนตตามคูมือ
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สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
18. ซอมเครื่องตนกําลังอุตสาหกรรมตามคูมือ
19. ซอมเคร่ืองอัดอากาศ เครื่องสูบและอุปกรณควบคุมความปลอดภัยตามคูมือ
20. ซอมเคร่ืองกําเนิดไอนํ้า กังหันลม กังหันไอน้ํา อุปกรณควบคุมความปลอดภัยตามคูมือ
21. ซอมอุปกรณในระบบเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศตามคูมือ
22. ติดตั้งอุปกรณในระบบเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศตามคูมือ
23. ตรวจสภาพชิ้นสวนโดยเคร่ืองมือวัดละเอียดตามคูมือ
24. ปรับปรุงสภาพชิ้นสวนโดยเครื่องมือกลตามคูมือ

สาขางานเคร่ืองกลเรือ
18. ขยายแบบชิ้นสวนและวางแผนติดต้ังเครื่องยนตเรือตามแบบที่กําหนด
19. ติดตั้งเครื่องยนตเรือและอุปกรณตามแบบที่กําหนด
20. ซอมเครื่องยนตเรือตามคูมือ
21. ซอมอุปกรณในระบบสงกําลังเรือตามคูมือ
22. ซอมระบบไฟฟาเรือตามคูมือ

สาขางานเครื่องกลเกษตร
18. บํารุงรักษาเคร่ืองตนกําลัง เครื่องกลเกษตรตามคูมือ
19. ปรับแตงและแกไขขอขัดของเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
20. ซอมเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตรตามคูมือ
21. บํารุงรักษารถแทรกเตอรตามคูมือ
22. ปรับแตงและแกไขขอขัดของรถแทรกเตอรตามคูมือ
23. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลเตรียมดินตามคูมือ
24. แกไขขอขัดของเครื่องจักรกลเตรียมดินตามคูมือ

สาขางานตัวถังและสีรถยนต
18. บํารุงรักษาชิ้นสวนรถยนตตามคูมือ
19. ถอดประกอบชิ้นสวนรถยนตดวยเครื่องมือทั่วไปตามคูมือ
20. ซอมบํารุงชิ้นสวนรถยนตตามคูมือ
21. ถอดประกอบชิ้นสวนรถยนตดวยเครื่องมือพิเศษตามคูมือ
22. บํารุงรักษารถยนตตามคูมือ
23. พนสีทับหนารถยนตตามคูมือ
24. ซอมบํารุงสีรถยนตตามคูมือ
25. พนสีรถยนตตามกระบวนการตามคูมือ
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล

-----------------------------------------------

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาอุต
สาหกรรม สาขาวิชาเคร่ืองกล  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกจิกรรมเสริมหลัก
สูตร รวมไมนอยกวา  104  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปนี้

1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 12 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 25 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต
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1.  หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
1.1   วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2)
2000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 2 (2)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2)
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3)
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)
2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*)

1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 2 (3)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร

2.  หมวดวิชาชีพ 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2001-0001 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลติ 2 (3)
2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 2 (4)
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2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)
2100-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2 (4)
2100-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน 2 (4)
2100-1006 งานเครื่องยนตเบื้องตน 2 (4)
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องตน 2 (4)

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 12 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา  2101-1001  ถึง 2101-1004  จํานวน 12 หนวยกิต  และเลือกเรียนราย

วิชาจากสาขางานใดสาขางานหนึ่ง ตามลําดับรหัสวิชาไมนอยกวา 12 หนวยกิต ที่เหลือเลือกเรียน
รายวิชาในสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2101-1001 งานเคร่ืองยนต 3 (6)
2101-1002 งานสงกําลังรถยนต 3 (6)
2101-1003 งานเครื่องลางรถยนต 3 (6)
2101-1004 งานไฟฟารถยนต 3 (6)

2.3   วิชาชีพสาขางาน
2.3.1  สาขางานยานยนต  ไมนอยกวา 25 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2101-2101 งานเครื่องยนตแกสโซลีน 3 (6)
2101-2102 งานเครื่องยนตดีเซล 3 (6)
2101-2103 งานเครื่องยนตเล็ก 3 (6)
2101-2104 งานจักรยานยนต 3 (6)
2101-2105 งานปรับอากาศรถยนต 3 (6)
2101-2106 งานตัวถงัรถยนต 3 (6)
2101-2107 งานสีรถยนต 3 (6)
2101-2108 งานบํารุงรักษารถยนต 2 (4)
2101-2109 การขับรถยนต 2 (3)
2101-2110 การขับข่ีรถจักรยานยนต 2 (3)
2101-2111 ศูนยบริการรถยนต 2 (2)
2101-2112 งานเขียนแบบชางยนต 2 (4)
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2101-2113 คณิตศาสตรชางยนต 2 (2)
2101-2114 งานวัดละเอียดชางยนต 2 (3)
2101-2115 เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น 2 (2)
2101-2116 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2101-2117 งานบริการยานยนต * (*)
2101-4101 ปฏิบัติงานยานยนต 1 4 (*)
2101-4102 ปฏิบัติงานยานยนต 2 4 (*)
2101-4103 ปฏิบัติงานยานยนต 3 4 (*)
2101-4104 ปฏิบัติงานยานยนต 4 4 (*)
2101-4105 ปฏิบัติงานยานยนต 5 4 (*)
2101-4106 ปฏิบัติงานยานยนต 6 4 (*)

2.3.2  สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม  ไมนอยกวา 25 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2101-2201 งานเคร่ืองตนกําลังอุตสาหกรรม 3 (6)
2101-2202 งานเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 3 (6)
2101-2203 งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (6)
2101-2204 งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม 3 (6)
2101-2205 งานทดสอบปมและหัวฉีด 3 (6)
2101-2206 งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 3 (6)
2101-2207 งานสงถายกําลัง 2 (4)
2101-2208 งานเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร 2 (4)
2101-2209 กลศาสตรเครื่องกล 3 (3)
2101-2210 คณิตศาสตรเครื่องกล 3 (3)
2101-2211 เคร่ืองกําเนิดไอนํ้า 2 (2)
2101-2212 เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 2 (2)
2101-2213 เช้ือเพลิงและวัสดุหลอล่ืนอุตสาหกรรม 2 (2)
2101-2214 การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2 (2)
2101-2215 งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม * (*)
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4)
2101-4201 ปฏิบัติงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 4 (*)
2101-4202 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 2 4 (*)
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2101-4203 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 3 4 (*)
2101-4204 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 4 4 (*)
2101-4205 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 5 4 (*)
2101-4206 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 6 4 (*)

2.3.3  สาขางานเคร่ืองกลเรือ  ไมนอยกวา 25 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2101-2301 งานติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ 3 (6)
2101-2302 งานซอมเคร่ืองยนตเรือ 3 (6)
2101-2303 งานสงกําลังเรือ 3 (6)
2101-2304 งานไฟฟาเรือ 3 (6)
2101-2305 งานอานแบบขยายแบบเรือ 2 (3)
2101-2306 งานทอ 2 (3)
2101-2307 งานเครื่องสูบ 2 (4)
2101-2308 งานเดินเรือกล 2 (4)
2101-2309 งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ 3 (6)
2101-2310 งานเครื่องกลเรือประมง 3 (6)
2101-2311 งานเขียนแบบเครื่องกลเรือ 2 (3)
2101-2312 การบริหารองคกรเรือ 2 (2)
2101-2313 งานบริการเครื่องกลเรือ * (*)
2101-4301 ปฏิบัติงานเคร่ืองกลเรือ 1 4 (*)
2101-4302 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 2 4 (*)
2101-4303 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 3 4 (*)
2101-4304 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 4 4 (*)
2101-4305 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 5 4 (*)
2101-4306 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 6 4 (*)

2.3.4  สาขางานเครื่องกลเกษตร  ไมนอยกวา 25 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2101-2401 งานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร 3 (6)
2101-2402 งานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร 3 (6)
2101-2403 งานแทรกเตอรเบื้องตน 3 (6)
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2101-2404 งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน 3 (6)
2101-2405 งานเครื่องจักรกลงานพืช 3 (6)
2101-2406 งานเครื่องจักรกลงานสัตว 3 (6)
2101-2407 งานเครื่องสูบและการสงน้ํา 3 (6)
2101-2408 งานการชลประทาน 3 (6)
2101-2409 งานขับรถแทรกเตอร 2 (4)
2101-2410 งานอิเล็กทรอนิกสเครื่องกลเกษตร 3 (6)
2101-2411 งานอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม 3 (6)
2101-2412 งานเคร่ืองจักรกลโรงงานฟารม 3 (6)
2101-2413 งานเช่ือมและโลหะแผนอุปกรณเกษตร 3 (6)
2101-2414 งานสํารวจเพื่อการเกษตร 3 (6)
2101-2415 การเขียนแบบและอานแบบเคร่ืองกลเกษตร 2 (4)
2101-2416 คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร 3 (3)
2101-2417 กลศาสตรเคร่ืองกลเกษตร 3 (3)
2101-2418 งานบริการเครื่องกลเกษตร * (*)
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4)
2101-4401 ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 1 4 (*)
2101-4402 ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 2 4 (*)
2101-4403 ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 3 4 (*)
2101-4404 ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 4 4 (*)
2101-4405 ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 5 4 (*)
2101-4406 ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 6 4 (*)

2.3.5  สาขางานตัวถังและสีรถยนต  ไมนอยกวา 25 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2101-2501 งานตัวถังรถยนตเบื้องตน 3 (6)
2101-2502 งานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต 3 (6)
2101-2503 งานสีรถยนตเบื้องตน 3 (6)
2101-2504 งานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต 3 (6)
2101-2505 งานเช่ือมตัวถังรถยนต 3 (6)
2101-2506 งานซอมตัวถงัรถยนต 3 (6)
2101-2507 งานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต 3 (6)
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2101-2508 งานสีโซลิด(Solid) 3 (6)
2101-2509 งานสีเมทัลลิก(Metallic) 3 (6)
2101-2510 งานสีพิเศษ 2 (4)
2101-2511 งานพลาสติกและไฟเบอรกลาส 2 (4)
2101-2512 งานบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต 2 (4)
2101-2513 ธุรกิจตัวถังและสีรถยนต 2 (2)
2101-2514 งานประดับยนต 2 (4)
2101-2515 งานบริการตัวถังและสีรถยนต * (*)
2101-4501 ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 1 4 (*)
2101-4502 ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 2 4 (*)
2101-4503 ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 3 4 (*)
2101-4504 ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 4 4 (*)
2101-4505 ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 5 4 (*)
2101-4506 ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 6 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4  โครงการ 4 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2101–5001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

ชีพ พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
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5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ใหมีชั่วโมงกิจกรรมรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

200  ช่ัวโมง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - 2
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 - 2
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - 2
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - 2
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - 2
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - 2
2002-0007-12 (กิจกรรมอ่ืน ทีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - 2
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

2101-1001 งานเคร่ืองยนต 3 (6)
2101-1002 งานสงกําลังรถยนต 3 (6)
2101-1003 งานเครื่องลางรถยนต 3 (6)
2101-1004 งานไฟฟารถยนต 3 (6)
2101-2101 งานเครื่องยนตแกสโซลีน 3 (6)
2101-2102 งานเครื่องยนตดีเซล 3 (6)
2101-2103 งานเครื่องยนตเล็ก 3 (6)
2101-2104 งานจักรยานยนต 3 (6)
2101-2105 งานปรับอากาศรถยนต 3 (6)
2101-2106 งานตัวถงัรถยนต 3 (6)
2101-2107 งานสีรถยนต 3 (6)
2101-2108 งานบํารุงรักษารถยนต 2 (4)
2101-2109 การขับรถยนต 2 (3)
2101-2110 การขับข่ีรถจักรยานยนต 2 (3)
2101-2111 ศูนยบริการรถยนต 2 (2)
2101-2112 งานเขียนแบบชางยนต 2 (4)
2101-2113 คณิตศาสตรชางยนต 2 (2)
2101-2114 งานวัดละเอียดชางยนต 2 (3)
2101-2115 เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น 2 (2)
2101-2116 งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2101-2117 งานบริการยานยนต * (*)
2101-4101 ปฏิบัติงานยานยนต 1 4 (*)
2101-4102 ปฏิบัติงานยานยนต 2 4 (*)
2101-4103 ปฏิบัติงานยานยนต 3 4 (*)
2101-4104 ปฏิบัติงานยานยนต 4 4 (*)
2101-4105 ปฏิบัติงานยานยนต 5 4 (*)
2101-4106 ปฏิบัติงานยานยนต 6 4 (*)
2101-2201 งานเคร่ืองตนกําลังอุตสาหกรรม 3 (6)
2101-2202 งานเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 3 (6)
2101-2203 งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (6)
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2101-2204 งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม 3 (6)
2101-2205 งานทดสอบปมและหัวฉีด 3 (6)
2101-2206 งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 3 (6)
2101-2207 งานสงถายกําลัง 2 (4)
2101-2208 งานเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร 2 (4)
2101-2209 กลศาสตรเครื่องกล 3 (3)
2101-2210 คณิตศาสตรเครื่องกล 3 (3)
2101-2211 เคร่ืองกําเนิดไอนํ้า 2 (2)
2101-2212 เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ 2 (2)
2101-2213 เช้ือเพลิงและวัสดุหลอล่ืนอุตสาหกรรม 2 (2)
2101-2214 การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2 (2)
2101-2215 งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม * (*)
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4)
2101-4201 ปฏิบัติงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 4 (*)
2101-4202 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 2 4 (*)
2101-4203 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 3 4 (*)
2101-4204 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 4 4 (*)
2101-4205 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 5 4 (*)
2101-4206 ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 6 4 (*)
2101-2301 งานติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ 3 (6)
2101-2302 งานซอมเคร่ืองยนตเรือ 3 (6)
2101-2303 งานสงกําลังเรือ 3 (6)
2101-2304 งานไฟฟาเรือ 3 (6)
2101-2305 งานอานแบบขยายแบบเรือ 2 (3)
2101-2306 งานทอ 2 (3)
2101-2307 งานเครื่องสูบ 2 (4)
2101-2308 งานเดินเรือกล 2 (4)
2101-2309 งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ 3 (6)
2101-2310 งานเครื่องกลเรือประมง 3 (6)
2101-2311 งานเขียนแบบเครื่องกลเรือ 2 (3)
2101-2312 การบริหารองคกรเรือ 2 (2)
2101-2313 งานบริการเครื่องกลเรือ * (*)
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2101-4301 ปฏิบัติงานเคร่ืองกลเรือ 1 4 (*)
2101-4302 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 2 4 (*)
2101-4303 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 3 4 (*)
2101-4304 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 4 4 (*)
2101-4305 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 5 4 (*)
2101-4306 ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 6 4 (*)
2101-2401 งานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร 3 (6)
2101-2402 งานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร 3 (6)
2101-2403 งานแทรกเตอรเบื้องตน 3 (6)
2101-2404 งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน 3 (6)
2101-2405 งานเครื่องจักรกลงานพืช 3 (6)
2101-2406 งานเครื่องจักรกลงานสัตว 3 (6)
2101-2407 งานเครื่องสูบและการสงน้ํา 3 (6)
2101-2408 งานการชลประทาน 3 (6)
2101-2409 งานขับรถแทรกเตอร 2 (4)
2101-2410 งานอิเล็กทรอนิกสเครื่องกลเกษตร 3 (6)
2101-2411 งานอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม 3 (6)
2101-2412 งานเคร่ืองจักรกลโรงงานฟารม 3 (6)
2101-2413 งานเช่ือมและโลหะแผนอุปกรณเกษตร 3 (6)
2101-2414 งานสํารวจเพื่อการเกษตร 3 (6)
2101-2415 การเขียนแบบและอานแบบเคร่ืองกลเกษตร 2 (4)
2101-2416 คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร 3 (3)
2101-2417 กลศาสตรเคร่ืองกลเกษตร 3 (3)
2101-2418 งานบริการเครื่องกลเกษตร * (*)
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4)
2101-4401 ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 1 4 (*)
2101-4402 ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 2 4 (*)
2101-4403 ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 3 4 (*)
2101-4404 ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 4 4 (*)
2101-4405 ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 5 4 (*)
2101-4406 ปฏิบัติงานเครื่องกลเกษตร 6 4 (*)
2101-2501 งานตัวถังรถยนตเบื้องตน 3 (6)
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2101-2502 งานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต 3 (6)
2101-2503 งานสีรถยนตเบื้องตน 3 (6)
2101-2504 งานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต 3 (6)
2101-2505 งานเช่ือมตัวถังรถยนต 3 (6)
2101-2506 งานซอมตัวถงัรถยนต 3 (6)
2101-2507 งานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต 3 (6)
2101-2508 งานสีโซลิด(Solid) 3 (6)
2101-2509 งานสีเมทัลลิก(Metallic) 3 (6)
2101-2510 งานสีพิเศษ 2 (4)
2101-2511 งานพลาสติกและไฟเบอรกลาส 2 (4)
2101-2512 งานบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต 2 (4)
2101-2513 ธุรกิจตัวถังและสีรถยนต 2 (2)
2101-2514 งานประดับยนต 2 (4)
2101-2515 งานบริการตัวถังและสีรถยนต * (*)
2101-4501 ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 1 4 (*)
2101-4502 ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 2 4 (*)
2101-4503 ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 3 4 (*)
2101-4504 ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 4 4 (*)
2101-4505 ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 5 4 (*)
2101-4506 ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 6 4 (*)
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2101-1001 งานเครือ่งยนต 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการความปลอดภัย การใชเคร่ืองมือชางยนต อุปกรณจับยึด หลักการ
เบ้ืองตนของเคร่ืองยนตแกสโซลีนและเคร่ืองยนตดีเซล

2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือชางยนตถอดประกอบเคร่ืองยนตแกสโซลีนและดีเซลได
ถูกตองตามข้ันตอน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ  สะอาด ประณีตและปลอดภัย
มาตรฐานรายิวชา

1. เขาใจหลักการทํางานและการถอดประกอบเครือ่งยนต
2. ติดเคร่ืองยนตแกสโซลีน
3. ติดเคร่ืองยนตดีเซล
4. ถอดประกอบช้ินสวนเคร่ืองยนตแกสโซลีน
5. ถอดประกอบช้ินสวนเคร่ืองยนตดีเซล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน การใชเคร่ืองมือ อุปกรณจับยึด โครงสรางและ

การทํางาน การถอดประกอบช้ินสวน  การติดเคร่ืองยนตแกสโซลีนและดีเซล

2101-1002 งานสงกําลังรถยนต 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสราง สวนประกอบ และหนาท่ีการทํางานของคลัตช เกียร   ขอตอ เพลา
กลาง เฟองทาย และเพลาขับลอ

2. เพ่ือใหสามารถถอดประกอบ ตรวจสอบสภาพ  คลัตช เกียร ขอตอ เพลากลาง เฟองทาย และเพลา
ขับลอ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  ประณีต  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  สะอาด    ปลอด
ภัย และรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและถอดประกอบระบบสงกําลังรถยนต
2. ตรวจสภาพสวนประกอบตาง ๆ ของระบบ
3. ถอดประกอบช้ินสวนของสวนประกอบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับ โครงสราง สวนประกอบ หนาที่การทํางาน และถอดประกอบ ตรวจ

สอบสภาพของคลัตช เกียร ขอตอ เพลากลาง เฟองทาย และเพลาขับลอ
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2101-1003 งานเครือ่งลางรถยนต 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหนาท่ี หลักการทํางานระบบรองรับน้ําหนัก ระบบบังคับเล้ียว ระบบเบรก
อุปกรณลดการส่ันสะเทือนและกันโคลง การต้ังศูนยลอ การบริการลอและยาง

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการถอดประกอบ ตรวจสอบสภาพ ระบบรองรับนํ้าหนัก  ระบบบังคับ
เล้ียว ระบบเบรก อุปกรณลดการส่ันสะเทือนและกันโคลง การต้ังศูนยลอ  การบริการลอและยาง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงตอเวลา สะอาด  ปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและถอดประกอบระบบเครือ่งลางรถยนต
2. ตรวจสภาพสวนประกอบตาง ๆ ของระบบเคร่ืองลางรถยนต
3. ถอดประกอบช้ินสวนของสวนประกอบระบบเคร่ืองลางรถยนต
4. ต้ังศูนยลอรถยนต
5. บริการลอและยาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ สวนประกอบ หนาที่การทํางาน ถอดประกอบ ตรวจสภาพระบบรองรับนํ้าหนัก

ระบบบังคับเล้ียว ระบบเบรก อุปกรณลดการส่ันสะเทือนและกันโคลง การต้ังศูนยลอ    การบริการลอและยาง

2101-1004 งานไฟฟารถยนต 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเคร่ืองมือวัด เคร่ืองมือทดสอบ การถอดประกอบ   ตรวจสภาพ
อุปกรณ ในระบบไฟฟารถยนต

2. เพ่ือใหมีความสามารถบํารุงรักษา แกไขขอขัดของระบบไฟฟารถยนต รวมท้ังประมาณราคาคา
บริการได

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน รับผิดชอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด และปลอดภัย
4. เพื่อใหสามารถศึกษาติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีระบบไฟฟารถยนต

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและตรวจสภาพระบบไฟฟารถยนต
2. ตรวจสภาพอุปกรณในระบบไฟฟารถยนต
3. ถอดประกอบช้ินสวนอุปกรณในระบบไฟฟารถยนต
4. แกไขขอขัดของของระบบไฟฟารถยนต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การใชเคร่ืองมือวัดและเคร่ืองมือทดสอบ แกไขขอขัดของระบบจุดระเบิด ระบบส

ตารต ระบบประจุไฟ ระบบแสงสวาง ระบบสัญญาณและอุปกรณอํานวยความสะดวกในระบบไฟฟารถยนต

2101-2101 งานเคร่ืองยนตแกสโซลีน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน หนาท่ีระบบตางๆ ของเคร่ืองยนตแกสโซลีน
2. เพ่ือใหมีความสามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพช้ินสวนระบบตางๆ ของเครื่องยนต  แกสโซลีน
และบํารุงรักษาเคร่ืองยนตแกสโซลีน

3.  เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบ สะอาด ประณีต ปลอดภัย และรักษา
สภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจสอบ บํารุงรักษา ปรับแตงช้ินสวนเคร่ืองยนตแกสโซลีน
2. บํารุงรักษาช้ินสวนเคร่ืองยนตแกสโซลีน
3. ตรวจสภาพช้ินสวนของระบบตาง ๆ
4. ถอดประกอบช้ินสวนของระบบตาง ๆ
5. ปรับแตงเคร่ืองยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพช้ินสวนระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง

ระบบจุดระเบิด ระบบหลอล่ืน ระบบระบายความรอน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเคร่ืองยนต การปรับแตง
การบํารุงรักษาเคร่ืองยนตแกสโซลีน

2101-2102 งานเครือ่งยนตดีเซล 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน  หนาท่ีระบบตางๆ ของเคร่ืองยนตดีเซล
2. เพ่ือใหสามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพช้ินสวนระบบตางๆ ของเคร่ืองยนตดีเซล และบํารุง
รักษาเคร่ืองยนตดีเซล

3.  เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบ สะอาด ประณีต ปลอดภัย และรักษา
สภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจสอบ บํารุงรักษา ปรับแตงช้ินสวนเคร่ืองยนตดีเซล
2. บํารุงรักษาเคร่ืองยนตดีเซล
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3. ตรวจสภาพช้ินสวนของระบบตาง ๆ เคร่ืองยนตดีเซล
4. ถอดประกอบช้ินสวนของระบบตาง ๆ เคร่ืองยนตดีเซล
5. ปรับแตงเคร่ืองยนตดีเซล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพช้ินสวน ระบบฉีดเช้ือเพลิง

ระบบหลอล่ืน ระบบระบายความรอน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเคร่ืองยนต การปรับแตง การบํารุงรักษา
เคร่ืองยนตดีเซล

2101-2103 งานเครือ่งยนตเล็ก 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน หนาท่ีการทํางานของสวนประกอบ การใชเคร่ืองมือถอด
ประกอบและ  ตรวจสภาพเคร่ืองยนตเล็ก

2. เพ่ือใหมีความสามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพช้ินสวน ใหการบริการและการบํารุงรักษาเครื่อง
ยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซลไดอยางถูกตอง ปลอดภัย

3. เพื่อใหสามารถประมาณราคาคาบริการ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบ สะอาด ประณีต ปลอดภัย และรักษา
สภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจสอบ บํารุงรักษา ปรับแตงช้ินสวนเคร่ืองยนตเล็ก
2. บํารุงรักษาเคร่ืองยนตเล็กแกสโซลีน
3. บํารุงรักษาเคร่ืองยนตเล็กดีเซล
4. ตรวจสภาพและถอดประกอบช้ินสวนเคร่ืองยนตเล็กแกสโซลีน
5. ตรวจสภาพและถอดประกอบช้ินสวนเคร่ืองยนตเล็กดีเซล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบช้ินสวนตางๆ ระบบตางๆ ของเคร่ืองยนต

เล็ก ความปลอดภัยในการทํางาน การใชเคร่ืองมือถอดประกอบ ตรวจสอบช้ินสวน บํารุงรักษาและบริการ
ระบบตางๆ ของเคร่ืองยนตเล็กแกสโซลีนและดีเซล รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ

2101-2104 งานจักรยานยนต 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การถอดประกอบช้ินสวนเคร่ืองยนตระบบตางๆ และตรวจ
สภาพชิ้นสวน
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2. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษา บริการระบบตางๆ ของรถจักรยานยนต รวมท้ังประมาณราคาคา
บริการ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ
ซ่ือสัตย และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจสอบ บํารุงรักษา ปรับแตงช้ินสวนจักรยานยนต
2. บํารุงรักษาเคร่ืองยนตและระบบตาง ๆ
3. ตรวจสภาพเครื่องยนตและระบบตาง ๆ
4. ถอดประกอบช้ินสวนตาง ๆ ของเคร่ืองยนต
5. ถอดประกอบช้ินสวนระบบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบช้ินสวนของเคร่ืองยนต และระบบตางๆ

การใชเคร่ืองมือถอดประกอบ ตรวจสอบช้ินสวน ความปลอดภัยในการทํางาน การบํารุงรักษา รวมท้ังประมาณ
ราคาคาบริการ

2101-2105 งานปรับอากาศรถยนต 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งปรับอากาศรถยนต การถอดประกอบและตรวจ
สภาพชิ้นสวน

2. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษา บริการระบบปรับอากาศ รวมท้ังประมาณราคาคาบริการ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ  และปลอด
ภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการตรวจสอบ บํารงุรักษาระบบปรับอากาศรถยนต
2. บํารงุรักษาระบบปรับอากาศรถยนต
3. ตรวจสภาพสวนประกอบของระบบปรับอากาศรถยนต
4. ถอดประกอบช้ินสวนตาง ๆ ของระบบปรับอากาศรถยนต
5. ติดต้ังอุปกรณระบบปรับอากาศรถยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทํางาน การตรวจสภาพ การถอดประกอบ ติดต้ังอุปกรณเคร่ืองปรับ

อากาศรถยนต บรรจุน้ํายา หารอยรั่ว เติมนํ้ามันหลอล่ืน บริการบํารุงรักษาและประมาณราคา คาบริการ
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2101-2106 งานตัวถังรถยนต 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเคร่ืองมือในงานตัวถังรถยนต
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือทําการปรับปรุงสภาพตัวถังและโครงรถไดอยางถูกตอง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะ โครงสราง หลักการ วิธีการซอมโครงสรางและตัวถังรถยนต
2. ทําแบบช้ินสวนตัวถัง เคาะขึ้นรูปตัวถัง ประผุตัวถังและโครงรถ
3. ปรับปรุงสภาพ โครงสรางตามลักษณะ ขนาดและสภาพเดิม
4. ตกแตง เตรียมผิวเรียบดวยวัสดุชนิดตางๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเคร่ืองมืองานตัวถัง การทําแบบช้ินสวน การเคาะขึ้นรูป การปะผุตัวถัง โครง

รถ การปรับปรุงสภาพตามขนาดและสภาพเดิม และการประมาณราคาคาบริการ

2101-2107 งานสีรถยนต 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเคร่ืองมือ ลําดับขั้นการทํางาน และการประมาณราคาคาบริการ
2. เพ่ือใหมีความสามารถใชเคร่ืองมือปฏิบัติงานสีรถยนตไดตามลําดับข้ัน เลือกใชวัสดุไดเหมาะสม
และประมาณราคาคาบริการ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี มีความประณีตรอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด ประเภท การนําไปใชงาน ข้ันตอนการซอมสีรถยนต
2. จัดเตรียมผิวงานดวยกรรมวิธีตางๆ
3. พนสีรองพ้ืน พนสีทับหนา ขัดสีและติดต้ังอุปกรณตางๆ
4. ประมาณราคางานซอมสีรถยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชเคร่ืองมืองานสี การลอกสี โปวสี การขัดเตรียมผิวงาน การผสมสี  การ

พนสีรองพ้ืน การพนสีทับหนา การขัดสี และการประมาณราคาคาบริการ
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2101-2108 งานบํารุงรกัษารถยนต 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการตรวจสภาพรถยนต และบํารุงรักษารถยนต
2. เพ่ือใหมีความสามารถบํารุงรักษา บริการระบบตางๆ ของรถยนต รวมท้ังประมาณราคาคาบริการ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ประณีตรอบคอบ มีความเปนระเบียบ ปลอดภัยและรักษาสภาพ
แวดลอม

4. เพ่ือใหสามารถติดตามเทคโนโลยีในการบํารุงรักษารถยนต
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการบํารงุรักษารถยนตตามกําหนดเวลาและตามสภาพ
2. ตรวจสภาพสวนประกอบตาง ๆ
3. ลางและทําความสะอาดสวนประกอบตาง ๆ
4. บํารุงรักษาตามระยะเวลาท่ีกําหนด
5. บํารุงรักษาตามระยะทางท่ีกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตรวจสภาพท่ัวไป บริการหมอนํ้า นํ้ามันเคร่ือง นํ้ามันเกียร นํ้ามันเฟองทาย นํ้ามัน

เบรก คลัตช กรองนํ้ามันเคร่ือง กรองอากาศ กรองเช้ือเพลิง สายพาน แบตเตอร่ี  ลูกหมาก ลอ  ยาง  และสารเคมี
ตางๆ ท่ีใชลางทําความสะอาดอุปกรณ  และการบํารุงรักษารถยนต

2101-2109 การขับรถยนต 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจกฎจราจร การเตรยีมการกอนการขบัรถยนต และการขับรถยนตอยางปลอด
ภัย

2. เพ่ือใหมีความสามารถขับรถยนตไดอยางปลอดภัยตามกฎหมายจราจรภายใตสภาวะตางๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการขับรถยนต  มีมารยาทในการขับข่ีและคํานึงถึงกฎจราจร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการขับรถยนตและกฎจราจร
2. บํารุงรักษารถยนตประจําวัน
3. ตรวจสอบสภาพรถยนตกอนการใชงาน
4. ขับรถยนตในสภาวะตาง ๆ ตามกฎจราจร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกฎหมายจราจร   การควบคุมบังคับรถยนต   ตรวจสอบสภาพรถยนต  การ

ขับรถยนตในสภาวะตางๆ  การออกรถ  ชะลอความเร็ว  หยุดรถ  จอดรถ  ขับรถอยางปลอดภัยตามกฎจราจร  มี
มารยาทและการบํารุงรักษารถยนต

2101-2110 การขับข่ีรถจักรยานยนต 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจกฎจราจร การเตรียมและการขับข่ีจักรยานยนตอยางปลอดภัย
2. เพ่ือใหมีความสามารถขับข่ีรถจักรยานยนตอยางปลอดภัยตามกฎจราจร และการบํารุงรักษารถ
จักรยานยนต

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการขับข่ีจักรยานยนต มีมารยาทในการขบัขี่ และคํานึงถึงกฎจราจร
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการขับขีจั่กรยานยนตตามกฎจราจร
2. บํารุงรักษาจักรยานยนตประจําวัน
3. เตรียมและตรวจสภาพรถจักรยานยนตกอนการใชงาน
4. ขับขี่จักรยานยนตในสภาวะตาง ๆ ตามกฎจราจร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเตรียมรถจักรยานยนต ติดเคร่ืองยนต ขับข่ีจักรยานยนตในสภาวะตางๆ การออก

รถ ชะลอความเร็ว  หยุดรถ จอดรถ ขับขี่อยางปลอดภัยตามกฎจราจร และการบํารุงรักษารถจักรยานยนต

2101-2111 ศูนยบริการรถยนต 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการดําเนินงานของศนูยบริการรถยนต หนาท่ีรับผิดชอบของพนักงานใน
ศูนย กฎหมายแรงงาน การคาํนวณภาษี การวางแผนงานบริการ การบริหารงานอะไหล การ
ประมาณราคา กลยุทธการขาย และคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในศูนยบริการรถยนต

2. เพ่ือใหสามารถวางแผนการดําเนินงานของศูนยบริการรถยนต บริหารบุคลากรในศูนยบริการ
คํานวณภาษ ีบริหารงานอะไหล  และประมาณราคาคาบริการได

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสํานึกท่ีดีในการดําเนินงานธุรกิจ
ชางยนต

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการดําเนินงานศูนยบริการรถยนต
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2. วางแผนการเก่ียวกับการรับรถ การจายงาน การตรวจสอบงาน การสงมอบงาน การควบคุมสตอก
อะไหล และการจัดบํารุงรักษาโรงงาน

3. ประมาณราคาคาบริการ คํานวณภาษีของศูนยบริการและจัดระบบการทํางานของบุคลากรใหเปน
ไปตามกฎหมายแรงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการดําเนินงานศูนยบริการรถยนต หนาที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะของพนักงานใน

ศูนยบริการรถยนต ผูจัดการ พนักงานขับรถ หัวหนาชาง ชางซอมบํารงุ พนักงานอะไหล พนักงานวิเคราะห
ปญหารถยนต กฎหมายแรงงาน การคาํนวณภาษี การวางแผนงานบริการ  การบริหารงานอะไหล  การประมาณ
ราคา กลยุทธการขาย

2101-2112 งานเขียนแบบชางยนต 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานและเขียนแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น  ภาพตัดชิ้น
สวนเคร่ืองยนต และระบบตางๆ ของรถยนต

2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบช้ินสวนและระบบตางๆ ของรถยนต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานและเขียนแบบเครือ่งกลงานชิน้สวนเคร่ืองยนตและรถยนต
2. เขียนแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพตัดช้ินสวนเคร่ืองยนต
3. เขียนแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกช้ินสวน ภาพตัดชิ้นระบบตางๆ รถยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการอานและเขียนแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพตัดชิ้นสวนเครื่อง

ยนตและระบบตางๆ ของรถยนต จากแบบและจากของจริง

2101-2113 คณติศาสตรชางยนต 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคํานวณเก่ียวกับงานชางยนต
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาคาท่ีตองการในงานชางยนต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตรอบคอบในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคํานวณเก่ียวกับงานชางยนต
2. คํานวณสมรรถนะเคร่ืองยนต
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3. คํานวณระบบสงกําลังรถยนต
4. คํานวณระบบเคร่ือลางรถยนต
5. คํานวณความเร็วรถยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการคํานวณเก่ียวกับงานชางยนต ระบบหนวย สมรรถนะของเครื่องยนต ระบบสงกําลัง

เคร่ืองลางรถยนต และความเร็วรถยนต

2101-2114 งานวัดละเอียดชางยนต 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอาน การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดละเอียด
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือวัดละเอียดตรวจสอบช้ินสวนตางๆ ในงานชางยนต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ และ ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการใชเคร่ืองมือวัดละเอียดในงานเครือ่งกล
2. ใช ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดละเอียดในงานเคร่ืองกล
3. ตรวจสอบช้ินสวนตาง ๆ ของเคร่ืองยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการอานคา การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดละเอียด การใชเคร่ืองมือวัดละเอียด

ตรวจสอบช้ินสวนตางๆ ในงานชางยนต

2101-2115 เช้ือเพลิงและวัสดุหลอล่ืน 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ พ้ืนฐาน หลักการ และกระบวนการผลิต เช้ือเพลิงวัสดุหลอล่ืน  สารหลอเย็น
นํ้ามันไฮดรอลิก สําหรับยานยนต

2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชเช้ือเพลิงและวัสดุหลอล่ืนไดอยางเหมาะสม
3. เพ่ือใหมีความสํานึกท่ีดีในการเลือกใชเช้ือเพลิงและวัสดุหลอล่ืนใหถูกตอง ประหยัดและรักษา
สภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงและวัสดุหลอล่ืน
2. เลือกใชเช้ือเพลิงยานยนต
3. เลือกใชวัสดุหลอล่ืนยานยนต
4. เลือกใชสารหลอเย็นยานยนต
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5. เลือกใชนํ้ามันไฮดรอลิกสยานยนต
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาแหลงกําเนิด กระบวนการผลิต ชนิด คุณสมบัติของวัสดุ การเลือกใชและการเก็บรักษาเชื้อเพลิง
วัสดุหลอล่ืน สารหลอเย็น นํ้ามันไฮดรอลิกสําหรับยานยนต

2101-2116 งานระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน   การตรวจสภาพ   การแกไขขอขัดของระบบฉีด  เช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส

2. เพ่ือใหมีความสามารถตรวจสภาพ  บํารุงรักษา  แกไขขอขัดของ  รวมท้ังประมาณราคา  คา
บริการระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตรงตอเวลา ประณีต รอบคอบและ
ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ลักษณะ โครงสรางของระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส
2. บํารุงรักษาระบบ
3. ตรวจสภาพระบบ แกไขขอขัดของระบบ
4. ปรับแตงเคร่ืองยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส การตรวจสภาพ การ

บํารุงรักษา การแกไขขอขัดของ และการปรับแตงเคร่ืองยนต ระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส รวมท้ังการ
ประมาณราคาคาบริการ

2101-2117 งานบริการยานยนต * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการยานยนต และการประมาณราคาคาบริการ
2. เพื่อใหมีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงาน สาขางานยานยนต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด  ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการยานยนต
2. บรกิารยานยนต
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3. ประมาณราคาคาบริการ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการบริการและประมาณราคาคาบริการ สาขางานยานยนต

2101-2201 งานเคร่ืองตนกําลังอุตสาหกรรม 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งตนกําลังดีเซล การถอดประกอบ และตรวจสภาพชิ้น
สวน

2. เพ่ือใหสามารถตรวจซอมและปรับแตงเคร่ืองตนกําลังดีเซล
3. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษา บริการระบบตางๆ ของเคร่ืองตนกําลังดีเซล รวมท้ังประมาณราคาคา
บริการ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางาน บํารุงรักษาเคร่ืองตนกําลังอุตสาหกรรม
2. ถอดประกอบเคร่ืองตนกําลังดีเซล
3. ตรวจซอมระบบเคร่ืองตนกําลังดีเซล
4. ปรับแตงระบบเคร่ืองตนกําลังดีเซล
5. บํารุงรักษาเคร่ืองตนกําลังดีเซล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ ตรวจซอม ปรับแตงและบํารุงรักษา ระบบ

ฉีดเช้ือเพลิง ระบบประจุอากาศ ระบบไอดี ระบบไอเสีย ระบบหลอล่ืน ระบบระบายความรอน  เคร่ืองควบคุม
ความเร็ว ระบบสตารตและชวยสตารตของเคร่ืองตนกําลังดีเซล และการประมาณราคาคาบริการ

2101-2202 งานเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งจักรกลอุตสาหกรรม การถอดประกอบและตรวจ
สภาพชิ้นสวน

2. เพ่ือใหสามารถตรวจซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ถอดประกอบเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม
2. ถอดประกอบเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม
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3. ตรวจสภาพเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพและบํารุงรักษา เคร่ืองอัด

อากาศ เคร่ืองสูบ เคร่ืองกําเนิดไอนํ้า  กังหันลม  กังหันแกส  กังหันนํ้า กังหันไอนํ้า มอเตอรไฟฟา เยนเนอเร
เตอร  และอุปกรณควบคุมความปลอดภัย

2101-2203 งานเครือ่งทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งทําความเย็นและปรับอากาศ
การถอดประกอบและตรวจสภาพช้ินสวน

2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังและบํารุงรักษา ระบบเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เพื่อใหสามารถประมาณราคาคาบริการ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ติดต้ัง บํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. ถอดประกอบอุปกรณเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
3. แกไขขอขัดของเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
4. บริการระบบเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
5. บํารุงรักษาระบบเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบและตรวจสภาพอุปกรณเครื่องทําความเย็น

และปรับอากาศ ทําสุญญากาศและเติมสารทําความเย็น ตอวงจรไฟฟาควบคุมอุปกรณ ติดต้ังและบํารุงรักษา
ระบบเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ  และการประมาณราคาคาบริการ

2101-2204 งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถใชเครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรมในการปรับปรุง
สภาพชิ้นสวน

3. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดละเอียดและเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม
4. เพื่อใหสามารถประมาณราคาคาบริการ
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5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางาน ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม
2. ปรับปรุงสภาพชิ้นสวนเครื่องกลอุตสาหกรรมดวยเครื่องมือกล
3. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดละเอียด
4. บํารุงรักษาเคร่ืองมือกลปรับปรุงสภาพช้ินสวน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตรวจสภาพช้ินสวน การใชเคร่ืองมือวัดละเอียด การใชเคร่ืองมือกลปรับปรุง

สภาพชิ้นสวน การบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดละเอียดและเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม และการประมาณ
ราคาคาบริการ

2101-2205 งานทดสอบปมและหวัฉีด 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการถอดประกอบและตรวจสภาพชิน้สวนปมและหัวฉีด
2. เพ่ือใหสามารถเปล่ียนและปรับแตงช้ินสวน รวมท้ังประมาณราคาคาบริการ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบปมและหัวฉีด
2. ตรวจสภาพปมนํ้ามันเช้ือเพลิงและหัวฉีด
3. ถอดประกอบปมนํ้ามันเช้ือเพลิงและหัวฉีด
4. เปล่ียนช้ินสวนปมนํ้ามันเช้ือเพลิงและหัวฉีด
5. ปรับแตงปมนํ้ามันเช้ือเพลิงและหัวฉีด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเคร่ืองมือพิเศษทดสอบ ตรวจสภาพ ถอดประกอบ เปล่ียนและปรับแตงชิน้

สวนหัวฉีดและปมนํ้ามันเช้ือเพลิงดเีซล  และการประมาณราคาคาบริการ

2101-2206 งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวัดของเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม
2. วัดคาตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม
3. บํารุงรักษาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวัดความดัน ความเร็ว อัตราการไหล ความชื้น อุณหภูมิ ความถวงจําเพาะ ความ

หนาแนน ความหนืด ความเปนกรดเปนดาง ระดับเสียง กําลังงานไฟฟา การติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัด
ในงานอุตสาหกรรม

2101-2207 งานสงถายกําลัง 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณในงานสงถายกําลัง
2. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาอุปกรณในงานสงถายกําลัง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสงถายกําลัง
2. ทดลองการสงถายกําลัง
3. บํารุงรักษาระบบการสงถายกําลัง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การขับเชิงกล การเคล่ือนท่ีและความเร็วของเฟอง โซ ลูก

เบ้ียว สายพาน คับปล้ิง ขอตอ เพลา และการบํารุงรักษา

2101-2208 งานเขียนแบบเครือ่งกลดวยคอมพิวเตอร 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบเครือ่งกลโดยใชคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบเคร่ืองกลโดยใชคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบเครือ่งกลดวยคอมพิวเตอร
2. เขียนแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย
3. บํารงุรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมพ้ืนฐาน ชุดคําสั่ง การเขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ การแสดงภาพ  การ

จัดไฟล การพิมพและการพลอต  การใชโปรแกรม CAD และการบํารุงรักษา

2101-2209 กลศาสตรเครื่องกล 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักกลศาสตรและการประยกุตในงานเครือ่งกล
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาคาตางๆ ท่ีจําเปนในงานเคร่ืองกล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย
4. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอหลักกลศาสตรท่ีเก่ียวกับงานเคร่ืองกล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักกลศาสตรและการประยุกตในงานเคร่ืองกล
2. คํานวณการสมดุลและการเคล่ือนท่ี
3. คํานวณงานและพลังงาน
4. คํานวณสมบัติของวัสดุ
5. คํานวณสมบัติของของไหลและเทอรโมไดนามิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบแรง การสมดุล การเคล่ือนท่ีในแนวเสนตรง การเคล่ือนท่ีในแนวโคง ความเสียดทาน

ความเร็ว งานและพลังงานความเคนและความเครียดของวัสด ุ สมบัติของของไหล สมบัติทางเทอรโมไดนา
มิกสเบ้ืองตน และการประยุกตใชในงานเคร่ืองกล

2101-2210 คณิตศาสตรเครื่องกล 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการประยกุตคณิตศาสตรใชกับงานเคร่ืองกล
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาคาตางๆ ท่ีจําเปนในงานเคร่ืองกล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลาและ
ปลอดภัย

4. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอหลักคณิตศาสตรท่ีเก่ียวกับงานเคร่ืองกล
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการประยกุตคณิตศาสตรในเครือ่งจักรกล
2. คํานวณความยาว พ้ืนท่ี ปริมาตรและนํ้าหนักของวัสดุรูปทรงตาง ๆ
3. คํานวณอัตราทดของเคร่ืองจักรกล
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4. คํานวณลิมิตและดิฟเฟอรเรนเซียล
5. คํานวณอินติกรัล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการคํานวณ ความยาว พ้ืนท่ี ปริมาตรและนํ้าหนักของวัสดุรูปทรงตางๆ ความเร็ว  อัตราทด

ของเคร่ืองจักรกล การประยุกตลิมิต  ดิฟเฟอรเรนเชียล และอินติกรัลในงานทางเครื่องกล

2101-2211 เคร่ืองกําเนิดไอนํ้า 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งกําเนิดไอนํ้าและอุปกรณอ่ืน ๆ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจในการนําไอนํ้าไปใชในงานอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ  ตรงตอเวลาและ
ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่งกําเนิดไอนํ้าและอุปกรณประกอบ
2. เขาใจหลักการของกระบวนการนําไอนํ้าไปใชในงานอุตสาหกรรม
3. เขาใจวิธีการบํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไอนํ้าและอุปกรณอ่ืน ๆ
4. วางแผน ดําเนินการควบคุมเคร่ืองกําเนิดไอนํ้าตามขอกําหนด กฏหมายท่ีเก่ียวของ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภท หลักการทํางานและการบํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไอนํ้า  เตาและอุปกรณการเผาไหม

ระบบการกําจัดข้ีเถา ระบบนํ้าเล้ียง ระบบไอนํ้าและการนําไปใชงาน  เคร่ืองจักรไอนํ้า กังหันไอนํ้า อุปกรณ
ควบคุมความปลอดภัย  และกฎหมายเก่ียวกับการควบคุมเคร่ืองกําเนิดไอนํ้า

2101-2212 เคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการทํางานของเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจในการแกไขขอขัดของและการบํารุงรักษา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ  ตรงตอเวลาและ
ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานเคร่ืองสูบและเครือ่งอัดอากาศ
2. เขาใจวิธีการแกไขขอขัดของของเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ
3. จัดทําตารางการบํารุงรักษาเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางาน สวนประกอบและการบํารุงรักษา เคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ อุปกรณควบ

คุมความปลอดภยั ระบบทอและวาลว  เคร่ืองตนกําลัง  การติดต้ังและแกไขขอขัดของ

2101-2213 เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นอุตสาหกรรม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเชือ้เพลิงและวัสดุหลอล่ืนในงานอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ  ตรงตอเวลาและ
ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชเชือ้เพลิงและวัสดุหลอล่ืนในงานอุตสาหกรรม
2. เขาใจวิธีการปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิง
3. เขาใจคุณสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นอุตสาหกรรม
4. เขาใจวิธีการเก็บรักษาเช้ือเพลิงและวัสดุหลอล่ืนอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการจําแนกชนิด คุณสมบัติของเชื้อเพลิงอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงแข็ง เช้ือเพลิงเหลว และเชื้อ

เพลิงแกส วัสดุหลอล่ืน การปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิง การนําไปใชในงานอุตสาหกรรม และการเก็บรักษา

2101-2214 การอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีความตระหนักตอการอนุรักษพลังงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เขาใจหลักการใชพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
3. เขาใจการปรับปรุงระบบการใชพลังงาน
4. เขาใจกฏหมายเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการใชพลังงานความรอนและพลังงานไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม การปรับปรุงระบบ

การใชพลังงาน เทคนิคการประหยัดพลังงาน พลังงานทดแทน และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม
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2101-2215 งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการงานเครือ่งกลอุตสาหกรรมและการประมาณราคาคาบริการ
2. เพื่อใหมีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงาน สาขางานเคร่ืองกลอุตสาห
กรรม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด  ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการงานเครือ่งกลอุตสาหกรรม
2. บริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม
3. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการและประมาณราคาคาบริการ สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม

2101-2301 งานติดตั้งเครื่องยนตเรือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ การขยายแบบช้ินสวน สวนประกอบในการติด
ต้ังเคร่ืองยนต

2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังเคร่ืองยนตเรือและอุปกรณ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  มีความรับผิดชอบในการ
ทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ
2. ขยายแบบงานติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ
3. ติดต้ังเคร่ืองยนตเรือและอุปกรณ
4. เทียบศูนยเพลาใบจักร
5. ทดสอบการเดินเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการเลือกประเภทของเรือ การเลือกเคร่ืองยนต การขยายแบบงานติดต้ังเคร่ือง

ยนต การติดต้ังแทนเคร่ืองยนต หูรับเคร่ืองยนต  กระบอกเพลา เพลาใบจักร หางเสือ ระบบน้ําหลอเย็น ระบบ
ไอเสีย ระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง อุปกรณควบคุมเคร่ืองยนต การเทียบศูนยเพลาใบจักร  และการทดสอบการเดิน
เรือ
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2101-2302 งานซอมเครือ่งยนตเรือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการตรวจซอมและการวิเคราะหเคร่ืองยนตเรือ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการซอมเคร่ืองยนตเรือ  รวมท้ังประมาณราคาคาบริการ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  มีวินัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจซอมเคร่ืองยนตเรือ
2. ปรับปรุงสภาพเคร่ืองยนตเรือ
3. ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองยนตเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการหาขอขัดของโดยใชการตรวจพินิจ และการใชเคร่ืองมือพิเศษ ปรับปรุงสภาพ

ทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตเรือ รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ

2101-2303 งานสงกําลังเรือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานระบบสงกําลัง โซ สายพาน คลัตช เกียรเรือ เพลาใบจักร
กระบอกเพลา หางเสือ

2. เพ่ือใหสามารถแกไขขอขัดของและบํารุงรักษาระบบสงกําลังเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  มีวินัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสงกําลังเรือ
2. ถอดประกอบระบบสงกําลังเรือ
3. แกไขขอขัดของระบบสงกําลังเรือ
4. บํารุงรักษาระบบสงกําลังเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการระบบสงกําลัง โซ สายพาน คลัตช เกียรเรือ เพลาใบจักร กระบอกเพลา

หางเสือ การถอดประกอบ แกไขขอขัดของและบํารุงรักษา

2101-2304 งานไฟฟาเรือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหและแกไขขอขดัของไฟฟาเรือ
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2. เพ่ือใหมีทักษะในการแกไขขอขัดของไฟฟาเรือ รวมท้ังประมาณราคาคาบริการ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหและแกไขขอขดัของไฟฟาเรือ
2. ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาเรือ
3. เดินสายไฟฟาเรือ
4. แกไขขอขัดของอุปกรณไฟฟาเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเคร่ืองมือวัดไฟฟา การแกไขขอขัดของอุปกรณไฟฟาเรือ เคร่ืองกลไฟฟา แผง

ควบคุมไฟฟา การประจุไฟฟาและการเดินสายไฟในทอ รวมท้ังประมาณราคาคาบริการ

2101-2305 งานอานแบบขยายแบบเรือ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบขยายแบบสวนประกอบโครงสรางเรือ  อุปกรณ    ติดต้ัง
เคร่ืองยนตเรือ

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบขยายแบบสวนประกอบโครงสรางเรือ อุปกรณติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  มีความรับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบขยายแบบเรือ
2. เขียนแบบขยายแบบสวนประกอบโครงสรางเรือ
3. เขียนแบบขยายแบบอุปกรณติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ
4. รางแบบจากหุนจําลองเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบ  ภาพยอ  ขยาย  สวนประกอบโครงสรางเรือ  อุปกรณติดต้ังเคร่ืองยนต

เรือ  การอานแบบ  รางแบบจากหุนจําลองเรือ

2101-2306 งานทอ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการติดต้ังอุปกรณงานทอ การเขียนแบบแผนคล่ีทอ
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังอุปกรณงานทอ  และเขียนแบบแผนคล่ีทอ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  มีความคิดริเร่ิมท่ีดี
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการติดต้ังอุปกรณงานทอ
2. ติดต้ังอุปกรณงานทอ
3. เขียนแบบแผนคล่ีทอ
4. อานผังการเดินทอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ อุปกรณงานทอ ตัด ทําเกลียว ประกอบหนาแปลน ดัดเย็น งานเขียน

แบบแผนคล่ีทองอ การทําอุปกรณยึดเหน่ียว การอานผังการเดินทอ

2101-2307 งานเครือ่งสูบ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งสูบ  การออกแบบ  การเลือกขนาด
2. เพ่ือใหมีทักษะในการถอดประกอบ  และทดสอบการทํางานเครื่องสูบประเภทตางๆ
3. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษา  บริการระบบเคร่ืองสูบทอและวาลว
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ  มีวินัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การออกแบบและการเลือกขนาดเคร่ืองสูบ
2. ถอดประกอบเคร่ืองสูบ
3. ทดสอบการทํางานเคร่ืองสูบ
4. แกไขขอขัดของเคร่ืองสูบ
5. บํารุงรักษาเครื่องสูบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ การทดสอบการทํางาน การออกแบบ การ

เลือกขนาด การติดต้ังเคร่ืองสูบ ระบบทอ วาลวชนิดตางๆ  การบํารุงรักษา การแกไขขอขัดของของเครื่องสูบ

2101-2308 งานเดินเรือกล 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจกฎการเดินเรือในนานนํ้าไทย
2. เพ่ือใหมีความเขาใจการอานแผนท่ี เข็มทิศ และสัญญาณตางๆ ท่ีเก่ียวกับการเดินเรือ
3. เพ่ือใหมีทักษะการเดินเรือในนานนํ้าไทย
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกฎการเดินเรือในนานนํ้าไทย
2. อานแผนท่ี เข็มทิศและสัญญาณตาง ๆ
3. ปฏิบัติการเดินเรือกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเดินเรือตามกฎการเดินเรือในนานนํ้าไทย การอานแผนท่ี เข็มทิศ  สัญญาไฟ ทุน

เคร่ืองหมาย ทุนสัญญาณ รวมท้ังกฎความปลอดภัยท่ีเก่ียวกับการเดินเรือกล การชวยชีวิตคนบนเรือ

2101-2309 งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการติดต้ังเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง แกไขขอขัดของ เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การติดต้ังเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
2. ถอดประกอบอุปกรณเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
3. แกไขขอขัดของเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
4. บริการระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
5. บํารุงรักษาระบบเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการติดต้ังอุปกรณเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศเรือ การทําสุญญากาศ

เติมสารทําความเย็น ตรวจหารอยร่ัว เติมนํ้ามันหลอล่ืน หาขอขัดของ ตรวจซอมอุปกรณในระบบปรับอากาศ
รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ

2101-2310 งานเครือ่งกลเรือประมง 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการและติดต้ังเคร่ืองกลเรือประมง
2. เพ่ือใหมีทักษะในการบริการและติดต้ังเคร่ืองกลเรือประมง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการและติดต้ังเคร่ืองกลเรือประมง
2. บริการเคร่ืองยนตเรือ
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3. ติดต้ังอุปกรณเคร่ืองกลเรือประมง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการบริการเคร่ืองยนตเรือ การดดัแปลง และติดตั้งอุปกรณ ระบบกวาน
ระบบสงกําลัง ระบบบังคับเล้ียวของเรือประมง

2101-2311 งานเขียนแบบเครือ่งกลเรือ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบเครือ่งกลเรือ
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบเคร่ืองกลเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบเครือ่งกลเรือ
2. เขียนแบบภาพประกอบ
3. เขียนแบบภาพแยกช้ิน ภาพตัด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐานช้ินสวนและผิวงานเคร่ืองกล เครื่องกลเรือ  การเขียน

แบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพตัด การออกรายการวัสดุ อุปกรณติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ

2101-2312 การบริหารองคกรเรือ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจบทบาทหนาท่ีผูปฏิบัติงานเรือในแตละตําแหนง และการประสานงาน
ระหวางเรือกับสํานักงานควบคุมเรือ

2. เพ่ือใหสามารถประสานงานกับผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในเรือและสํานักงานควบคุมเรือ
3. เพ่ือใหมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบและสามารถรวมงานไดดีกับผูเก่ียวของใน
องคกรเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจบทบาทหนาท่ีของผูปฏิบัติงานในแตละตําแหนงในเรือ
2. เขาใจการประสานงานระหวางเรือและสํานักงานควบคุมเรือ
3. เขาใจการใหและการขอความชวยเหลือในการปฏิบัติงานเรือ
4. เขาใจระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานในเรือ



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545

46

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานในเรือ บทบาทหนาท่ีของผูปฏิบัติงานแตละตําแหนงในเรือ การให

และขอความชวยเหลือในการปฏิบัติงานเรือ สายการบังคับบัญชา การสนับสนุนและประสานงานระหวางเรอื
กับสํานักงานควบคุมเรือ งานธุรกรรมเรือ และงานท่ีเก่ียวของ

2101-2313 งานบริการเครื่องกลเรือ * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการเคร่ืองกลเรือ  และการประมาณราคาคาบริการ
2. เพื่อใหมีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด  ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม  และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการงานเครือ่งกลเรือ
2. บริการงานเคร่ืองกลเรือ
3. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ   การบริการและประมาณราคาคาบริการ  สาขางานเครื่องกลเรือ

2101-2401 งานเคร่ืองตนกําลังเคร่ืองกลเกษตร 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะห แกไขขอขัดของเคร่ืองตนกําลังเคร่ืองกลเกษตร
2. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษา บริการระบบตางๆ การประมาณราคาคาบริการของเครื่องตนกําลัง
เคร่ืองกลเกษตร

3. เพ่ือใหมีทักษะในการถอดประกอบ การตรวจซอมและแกไขขอขัดของเคร่ืองตนกําลังเคร่ืองกล
เกษตร

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ  และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานเคร่ืองตนกําลังเคร่ืองกลเกษตร
2. ถอดประกอบเคร่ืองตนกําลังเคร่ืองกลเกษตร
3. ตรวจซอมระบบเคร่ืองตนกําลังเคร่ืองกลเกษตร
4. ปรับแตงระบบเคร่ืองตนกําลังเคร่ืองกลเกษตร
5. แกไขขอขัดของระบบเคร่ืองตนกําลังเคร่ืองกลเกษตร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ การตรวจซอม การแกไขขอขัดของระบบ

เช้ือเพลิง ระบบหลอล่ืน ระบบจุดระเบิด ระบบระบายความรอน ระบบไอดี-ไอเสียเคร่ืองควบคุมความเร็ว
ระบบสตารตและชวยสตารต ของเคร่ืองตนกําลังเคร่ืองกลเกษตรแกสโซลีนและดีเซล ท้ัง 2  จังหวะและ  4
จังหวะ และการประมาณราคาคาบริการ

2101-2402 งานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะห แกไขขอขัดของเคร่ืองยนตเล็กเพ่ือการเกษตร
2. เพ่ือใหมีทักษะในการบํารุงรักษา การถอดประกอบและแกไขขอขัดของของเครื่องยนตเล็กเพื่อ
การเกษตร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตเรียบรอย  และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานเคร่ืองยนตเล็กเพ่ือการเกษตร
2. ถอดประกอบเคร่ืองยนตเล็กเพ่ือการเกษตร
3. ปรับแตงเคร่ืองยนตเล็กเพ่ือการเกษตร
4. บํารุงรักษาเคร่ืองยนตเล็กเพ่ือการเกษตร
5. แกไขขอขัดของเคร่ืองยนตเล็กเพ่ือการเกษตร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การบริการ การบํารุงรักษา  การถอดประกอบ  การวิเคราะห

การแกไขขอขัดของ เคร่ืองยนตเล็กเพ่ือการเกษตรท้ังแกสโซลีนและดีเซล จากเคร่ืองยนตท่ีติดไดโดยเนนลําดับ
ข้ันตอน  วิธีการท่ีถูกตอง  และการเก็บรักษาช้ินสวน

2101-2403 งานแทรกเตอรเบ้ืองตน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเคร่ืองมือ เครื่องมือพิเศษ ในการปรับแตงแกไขขอขัดของและ
บํารงุรักษาระบบตางๆ ของรถแทรกเตอร

2. เพ่ือใหมีทักษะในการปรับแตง แกไขขอขัดของ และการบํารุงรักษาระบบตางๆ ของ     รถ
แทรกเตอร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของรถแทรกเตอร
2. ปรับแตงระบบตาง ๆ ของรถแทรกเตอร
3. แกไขขอขัดของของรถแทรกเตอร
4. บํารงุรักษาระบบตาง ๆ ของรถแทรกเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ เครื่องมือพิเศษ การปรับแตง การแกไขขอขัดของ การบํารุงรักษา

ระบบเคร่ืองยนต ระบบไฟฟา ระบบสงกําลัง ระบบบังคับเล้ียว ระบบไฮดรอลิกส  และการใชรถแทรกเตอร

2101-2404 งานเคร่ืองจักรกลเตรียมดิน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหและแกไขขอขดัของเคร่ืองจักรกลเตรียมดิน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการไถ การถอดประกอบ การปรับแตง การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลเตรียมดิน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ประณีต  และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่งจักรกลเตรียมดิน
2. ถอดประกอบเคร่ืองจักรกลเตรียมดิน
3. ตรวจสภาพช้ินสวนเคร่ืองจักรเตรียมดิน
4. ปรับแตงและทดสอบเคร่ืองจักรกลเตรียมดิน
5. แกไขขอขัดของและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลเตรียมดิน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการไถ การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวน การแกไขขอขัดของ ทดสอบ ปรับแตง

บํารุงรักษา เคร่ืองจักรกลเตรียมดินข้ันท่ี  1  และข้ันท่ี 2

2101-2405 งานเครือ่งจักรกลงานพืช 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการแยกประเภท หนาท่ี การใชงาน และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานพืช
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชงาน แกไขขอขัดของ และการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานพืช
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตรงตอเวลา รักษาความ  สะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่งจักรกลงานพืช
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2. ใชงานเคร่ืองจักรกลงานพืช
3. แกไขขอขัดของเคร่ืองจักรกลงานพืช
4. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานพืช

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชงาน  การแกไขขอขัดของ  การบํารุงรักษาเคร่ืองตนกําลัง  กลไกการสงกําลัง

และการลําเลียง  ของเคร่ืองจักรกลงานพืชไร  พืชไรนา  พืชผัก  ผลไมและไมดอกไมประดับ

2101-2406 งานเครือ่งจักรกลงานสัตว 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชงาน การแกไขขอขัดของและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงาน
สัตว

2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชงาน การบํารุงรักษา การแกไขขอขัดของเคร่ืองจักรกลงานสัตว
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ เรียบรอย และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานเคร่ืองจักรกลงานสัตว
2. ใชงานเคร่ืองจักรกลงานสัตว
3. แกไขขอขัดของเคร่ืองจักรกลงานสัตว
4. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานสัตว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชงาน การแกไขบกพรอง การบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง การสงกําลัง  การขน

ถาย กลไกตางๆ ของเครื่องจักรกล งานสัตวปก งานสัตวใหญ งานสัตวเล็ก และงานสัตวนํ้า

2101-2407 งานเครือ่งสูบและการสงนํ้า 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชงาน และบํารุงรักษาเคร่ืองสูบนํ้าและระบบสงนํ้า
2. เพ่ือใหมีทักษะในการบํารุงรักษา การใชงาน การถอดประกอบ การติดต้ังและการแกไขขอขัด
ของ ของเคร่ืองสูบนํ้าและระบบสงนํ้า

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต เรียบรอย  และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานเคร่ืองสูบและการสงนํ้า
2. สูบนํ้าและสงนํ้า
3. ถอดประกอบเคร่ืองสูบ
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4. ติดต้ังเคร่ืองสูบและระบบสงนํ้า
5. แกไขขอขัดของและการบํารุงรักษาเคร่ืองสูบและอุปกรณ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบํารุงรักษา  การใชงาน  การถอดประกอบ การติดต้ัง การแกไขขอขัดของของ

เคร่ืองสูบนํ้าและระบบสงนํ้า  ระบบทอ  วาลว  อุปกรณพิเศษในระบบทอดูดและทอสงนํ้า

2101-2408 งานการชลประทาน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการติดต้ัง  การใชงาน  และการบํารุงรักษางานการชลประทาน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการติดต้ัง  การใชงาน  วิธีการใหนํ้า และการบํารุงรักษา งานการ      ชล
ประทาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตรงตอเวลา รักษาความ  สะอาด
การรักษาสภาพแวดลอม   และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของอุปกรณในงานชลประทาน
2. ติดต้ังระบบการชลประทาน
3. ปรับแตงและใชงานระบบการชลประทาน
4. บํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณในการชลประทาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการติดต้ังระบบ ทอ วาลว ปม หัวฉีดนํ้า การปรับแตง  การใชงาน การบํารุงรักษา

เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการชลประทานแบบผิวดิน ใตผิวดิน ฉีดฝอย และแบบหยด การปลูกพืชและเลือก
วิธีการใหนํ้าท่ีถูกตอง

2101-2409 งานขับรถแทรกเตอร 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบํารงุรักษาและการขบัรถแทรกเตอร
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเตรียมการติดเคร่ืองยนต  การขับรถแทรกเตอร  และการตอพวงอุปกรณ
การเกษตร

3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความปลอดภัยตามกฎจราจร  และตรงตอเวลา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ วิธีการขับรถแทรกเตอร
2. บํารุงรักษารถแทรกเตอร
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3. ตรวจสอบสภาพรถแทรกเตอรกอนการใชงาน
4. ขับรถแทรกเตอรในสภาวะตาง ๆ ตามกฎจราจร
5. ตอพวงอุปกรณการเกษตรเขากับรถแทรกเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบํารุงรักษา การเตรียมการติดเคร่ืองยนต การขับรถแทรกเตอรในสภาวะตางๆ

อยางปลอดภัยตามกฎจราจร  การตอพวงอุปกรณการเกษตรเขากับรถแทรกเตอร

2101-2410 งานอิเล็กทรอนิกสเคร่ืองกลเกษตร 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีความเขาใจ โครงสรางและการทํางาน ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ
3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชงาน เคร่ืองมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตรวจสอบอุปกรณทาง
อิเล็กทรอนิกสตางๆ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ตรงตอเวลา  รักษาความ  สะอาด
คํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม   และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใช บํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเคร่ืองกลเกษตร
2. บํารุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกสเคร่ืองกลเกษตร
3. ตรวจสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
4. แกไขขอขัดของ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชงานและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณในวงจร

อิเล็กทรอนิกสตางๆ การอาน การเขียน การใชงานวงจรอิเล็กทรอนิกสท่ีใชควบคุมความเร็ว ความรอน เวลา
ความดัน การเปล่ียนทิศทาง อุปกรณควบคุมการทํางานดวยแสงและอุปกรณท่ีใชรวมกับวงจรอิเล็กทรอนิกส
อ่ืนๆ ในงานดานเคร่ืองจักรกลเกษตร

2101-2411 งานอาคารและส่ิงกอสรางในฟารม 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบและการสรางอาคารและส่ิงกอสรางในฟารม
2. เพ่ือใหมีทักษะในการอานแบบและการสรางอาคารและส่ิงกอสรางในฟารม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความปลอดภัยและตรงตอเวลา
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบและสรางอาคารและสิง่กอสรางในฟารม
2. อานแบบกอสรางในฟารม
3. กอสรางอาคารในฟารมและโรงเรือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการอานแบบกอสรางในฟารม การกอสรางอาคารในฟารมและโรงเรือนสําหรับสัตว

ปก สัตวใหญ สัตวเล็ก และสัตวนํ้า

2101-2412 งานเครือ่งจักรกลโรงงานฟารม 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมี ความเขาใจหลักการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชงานและการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลโรงงานฟารมแบบตางๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตรงตอเวลา รักษาความ
สะอาด คํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชงานและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลโรงงานฟารม
2. ปรับปรุงสภาพช้ินสวนอุปกรณโรงงานฟารม
3. บํารุงรักษาโรงงานฟารม
4. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลโรงงานฟารม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเคร่ืองกลสําหรับงานฟารม เคร่ืองเจาะ เคร่ืองกลึง เคร่ืองกัดโลหะ  เคร่ืองเล่ือย

กล เครื่องเลื่อยสายพาน รวมถึงอุปกรณประกอบและอุปกรณพิเศษ การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารม

2101-2413 งานเช่ือมและโลหะแผนอุปกรณเกษตร 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการเช่ือมแกสและไฟฟาในลักษณะตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีความรูและเขาใจวิธีการเขียนและอานแบบแผนคล่ี การถายแบบลงแผนโลหะ            
การคํานวณระยะเผื่อ  และการคํานวณความสิ้นเปลืองวัสดุ

3. เพ่ือใหมีทักษะในการเช่ือมแกส เช่ือมไฟฟา การบัดกรี การตัดดวยแกส การตัดทอ และการเชื่อม
ทอ รวมท้ังการเช่ือมวัสดุชนิดอ่ืน ๆ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ เปนระเบียบเรียบรอย ตรงเวลา  รักษา
ความสะอาด  คํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม   และความปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเชือ่มและโลหะแผนอุปกรณการเกษตร
2. เช่ือมแกส
3. เช่ือมไฟฟา
4. ตัดและตอทอ
5. เช่ือมโลหะพิเศษ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเช่ือมแกสและไฟฟาในตําแหนงทาเช่ือมและรอยตอแบบตางๆ การบัดกรี การ

เขียนและอานแบบแผนคล่ี การถายแบบลงแผนโลหะ การคํานวณระยะเผื่อตางๆ ในงานโลหะแผน  การ
คํานวณความสิ้นเปลืองวัสด ุการตัดดวยแกส การตอทอ การตัดทอ การเดินทอ  การเช่ือมทอ  การเชื่อมเหล็ก
หลอและโลหะพิเศษอ่ืนๆ  รวมท้ังการเช่ือมพลาสติก

2101-2414 งานสํารวจเพ่ือการเกษตร 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการวัดระยะทาง วัดมุม และการทําระดับ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการสํารวจโดยใชเทปวัดระยะทาง เข็มทิศ และกลอง
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการปรับแกกลองระดับ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสํารวจเพ่ือการเกษตร
2. วัดระยะทาง วัดหมุด
3. ทําระดับ
4. ตรวจสอบปรับแกกลองวัดมุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการสํารวจชนิดตางๆ การวัดระยะทางการใชเทปวัดระยะทางความคลาดเคลื่อนของ

ขอมูลสํารวจ การทําระดับ การทําระดับแตกตางการทําระดับตามแนวทาง การใชกลองระดับชนิดตางๆ  การ
ตรวจสอบ การปรับแกกลองระดับสเตเดียตามแนวราบ  ทิศทางและมุมแบบตาง ๆ การสํารวจดวยเข็มทิศ กลอง
วัดมุมชนิดตางๆ การใชและการตรวจสอบปรับแกกลองวัดมุมการวัดมุมโดยตรง การวัดซํ้าสเตเดียตามแนว
เอียงโตะแบบที
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2101-2415 การเขียนแบบและอานแบบเคร่ืองกลเกษตร 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ  หลักการเขียนแบบเคร่ืองกลเกษตรโดยใชคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบเคร่ืองกลเกษตรโดยใชคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบและอานแบบเครือ่งกลเกษตร
2. เขียนแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย
3. บํารงุรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมพ้ืนฐาน ชุดคําสั่ง การเขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ การแสดงภาพ  การ

จัดไฟล  การพิมพและการพลอต  การใชโปรแกรม CAD  และการบํารุงรักษา

2101-2416 คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคํานวณเก่ียวกับเคร่ืองยนต และการสงกําลังของรถยนตหรือจักรกล
การเกษตร

2. เพ่ือใหสามารถคํานวณระบบตางๆ ของรถยนต หรือเคร่ืองจักรกลการเกษตร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด คํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และความ
ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประยกุตคณิตศาสตรในงานเคร่ืองกลเกษตร
2. คํานวณคาสมรรถนะเคร่ืองยนต
3. คํานวณระบบสงกําลังเคร่ืองจักรกลเกษตร
4. คํานวณความเร็วเคร่ืองจักรกลเกษตร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการคํานวณ ระบบหนวย การวัดแรง ความจุ กําลังอัด ความดัน ความเร็ว แรงบิด  กําลังงาน

ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต อัตราทด การสงกําลังของรถยนตหรือเคร่ืองจักรกลเกษตร
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2101-2417 กลศาสตรเคร่ืองกลเกษตร 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักกลศาสตรในการประยุกตใชในงานเครือ่งกลเกษตร
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาคาตางๆ ท่ีจําเปนในงานเคร่ืองกลเกษตร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ และตรงตอเวลา
4. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชากลศาสตรท่ีเก่ียวของกับงานเคร่ืองกลเกษตร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักกลศาสตรและการประยุกตในงานเคร่ืองกลเกษตร
2. คํานวณการสมดุลและการเคล่ือนท่ี
3. คํานวณงานและพลังงาน
4. คํานวณสมบัติของวัสดุ
5. คํานวณสมบัติของของไหลและเทอรโมไดนามิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบแรงขับเคล่ือนและแรงตาน การสมดุล การเคล่ือนท่ีในแนวเสนตรง การเคล่ือนท่ีในแนว

โคง ความเสียดทาน ความเร็ว งานและพลังงาน ความเคนและความเครียดของวัสด ุสมบัติของของไหล สมบัติ
ของเทอรโมไดนามิกสเบ้ืองตน และการประยุกตใชในงานเคร่ืองกลเกษตร

2101-2418 งานบริการเครื่องกลเกษตร * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการเคร่ืองกลเกษตร และการประมาณราคาคาบริการ
2. เพื่อใหมีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงาน สาขางานเคร่ืองกลเกษตร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด  ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการเคร่ืองกลเกษตร
2. บริการงานเคร่ืองกลเกษตร
3. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเกษตร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการและประมาณราคาคาบริการสาขางานเครื่องกลเกษตร
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2101-2501 งานตัวถังรถยนตเบ้ืองตน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางตัวถังรถยนต
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือถอดประกอบช้ินสวนรถยนตไดอยางถูกตอง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย  และมีจิตสํานึกท่ีดีในการ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณและสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตัวถังรถยนต
2. ถอดประกอบอุปกรณและสวนประกอบของเครือ่งยนต
3. ถอดและใสเคร่ืองยนตเขากับตัวถัง
4. ถอดประกอบช้ินสวนตัวถังรถยนตแตละประเภท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  การใชเคร่ืองมือการถอดเคร่ืองยนต อุปกรณ ช้ินสวน ตัวถังรถยนตแตละประเภท

2101-2502 งานเคาะขึน้รูปตัวถังรถยนต 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในงานเคาะข้ึนรูปตัวถังรถยนต
2. เพ่ือใหมีความสามารถเลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการเคาะข้ึนรูปตัวถังรถยนตไดอยางถูก
ตอง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย  และมีจิตสํานึกท่ีดีในการ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณและสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเคาะขึน้รูปตัวถังรถยนต
2. เคาะข้ึนรูปช้ินสวนตัวถังรถยนต
3. เคาะขึ้นรูปดวยเครื่องมือพิเศษระบบไฟฟา
4. เคาะข้ึนรูปดวยเคร่ืองมือพิเศษระบบนิวเมติกส
5. เคาะข้ึนรูปดวยเคร่ืองมือพิเศษระบบไฮดรอลิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  การเคาะข้ึนรูปตัวถังรถยนต  การใชชุดคอนเคาะขึ้นรูป  การใชชุดคอนกระตุก  การ

ใชเคร่ืองมือพิเศษระบบไฟฟา  ระบบนิวเมติกสและระบบไฮดรอลิกส
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2101-2503 งานสีรถยนตเบ้ืองตน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ  การใชเคร่ืองมือและอุปกรณ,  ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับสีพนรถยนต
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือและอุปกรณ  การเลือกใชวัสดุปฏิบัติงานผสมและเทียบ
สีรถยนตไดอยางถูกตองเหมาะสม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  มีความประณีต  รอบคอบ   ปลอดภัย  และมีจิตสํานึกท่ีดีใน
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณและสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานสีรถยนต
2. ผสมสีรถยนต
3. เทียบสีรถยนต
4. พนสีทับหนา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และวัสดุงานสีรถยนต   การผสมสี  การเทียบสี   การพนสี

ทับหนา  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

2101-2504 งานเตรยีมผวิงานและพนสีรถยนต 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการใชเคร่ืองมือ  การกําหนดขอบเขตของความเสียหาย, ขบวนการซอมสี,
การติดกระดาษ, การพนสีพ้ืน  การพนสีทับหนา

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือ  ตามข้ันตอนการซอมสีรถยนตท่ีถูกตอง  และเลือกใช
วัสดุไดอยางถูกตองเหมาะสม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  มีความประณีต  รอบคอบ   ปลอดภัย  และมีจิตสํานึกท่ีดีใน
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณและสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต
2. ขัดลอกสีแลวโปวสี
3. เตรียมผิวงานและติดกระดาษกาว
4. พนสีทับหนาและขัดเงาสีทับหนา
5. แกไขปญหาสจีากการปฏิบัติงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การใชเคร่ืองมือ   การขดัลอกสี   การโปวส ี   การเตรียมผิวงาน   การติดกระดาษ

การพนสีทับหนา  การแกไขปญหาสจีากการปฏิบัติงาน  และการขัดเงาสีทับหนา

2101-2505 งานเช่ือมตัวถังรถยนต 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการเช่ือมตัวถังรถยนต
2. เพ่ือใหมีความสามารถวิเคราะหช้ินงานกอนการปฏิบัติงานเช่ือม  ใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการ
เช่ือมไดอยางถูกวิธี  ปฏิบัติงานเช่ือมตัวถังได

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  มีความประณีต รอบคอบ  ปลอดภัย  และมีจิตสํานึกท่ีดีในการ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณและสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเชือ่มตัวถังรถยนต
2. เช่ือมแกสอะเซททิลิน  MAX และ  MIG
3. เช่ือมไฟฟา สปอท
4. เช่ือมพลาสติก
5. เช่ือมอะลูมินัม  ทองเหลือง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเช่ือมพลาสติก  การเชือ่มแกสอะเซททิลีน  การเช่ือมไฟฟา  การเชื่อม  MAX

การเช่ือมมิก (MIG)   การเช่ือมจุด   การเช่ือมอะลูมิเน่ียม  การเช่ือมทองเหลือง

2101-2506 งานซอมตัวถังรถยนต 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  ในการซอมตัวถังรถยนต
2. เพ่ือใหมีความสามารถใชเคร่ืองมือและอุปกรณซอมตัวถังรถยนตไดอยางถูกตองและมีประสิทธิ
ภาพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  มีความประณีต  รอบคอบ   ปลอดภัย  และมีจิตสํานึกท่ีดีใน
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณและสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการซอมตัวถังรถยนต
2. ดึงตัวถังรถยนตท้ังแบบเฟรมในตัวและอิสระ
3. วิเคราะหความเสียหายตัวถัง
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4. ตรวจสอบความถูกตองของขนาดตัวถัง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ  การใชคูมือซอมตัวถัง  การใชเคร่ืองมือและอุปกรณซอมตัวถัง  การดึงตัวถังท้ังแบบ
เฟรมในตัวและเฟรมอิสระ  วิเคราะหความเสียหายของตัวถัง  ตรวจสอบความถูกตองของขนาดตัวถัง

2101-2507 งานตัดเปล่ียนช้ินสวนตัวถังรถยนต 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและเขาใจงานตัดเปล่ียนช้ินสวนรถยนต
2. เพ่ือใหมีความสามารถใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการตัดเปล่ียนช้ินสวนตัวถึงรถยนตและ
สามารถตรวจสอบคุณภาพงานได

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  มีความประณีต  รอบคอบ   ปลอดภัย  และมีจิตสํานึกท่ีดีใน
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณและสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตัดเปล่ียนชิน้สวนตัวถังรถยนต
2. วัดขนาด ตัดเปล่ียน และเช่ือมตัวถัง
3. ปองกันการร่ัวซึม
4. ทําความสะอาดและปองกันสนิม
5. ตรวจสอบคุณภาพงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  การตัดเปล่ียนช้ินสวนตัวถังรถยนต  การวัดขนาดตัวถัง  การเชื่อม  การปองกันการ

รั่วซึม(Sealer)   การทําความสะอาด การปองกันสนิม การตรวจสอบคุณภาพงาน

2101-2508 งานสีโซลิด(Solid) 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ การใชเคร่ืองมือ  การกําหนดขอบเขตของความเสียหาย  ลําดับข้ันตอน  การ
ซอมสี  การเตรียมผิวงาน  การติดกระดาษ  การพนสีพ้ืน  การผสมสี  การเทียบสีโซลิด  การพนสี
ทับหนาชนิดสีโซลิด (Solid Color) การแกไขปญหาสีโซลิด (Solid  Color)  การขัดเงาสีทับหนา

2. เพ่ือใหมีความสามารถใชเคร่ืองมือในงานสีโซลิด  (Solid  Color)  ลําดับข้ันตอนการซอมสีโซลิด
(Solid  Color)  การพนซอมแผล  การพนซอมท้ังช้ิน  การพนซอมท้ังคัน  การแกไขปญหาสีโซลิด
(Solid  Color)  และเลือกใชวัสดุไดอยางถูกตอง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  มีความประณีต  รอบคอบ   ปลอดภัย  และมีจิตสํานึกท่ีดีใน
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณและสภาพแวดลอม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานสีโซลิค
2. ขัดลอกสี โปวสี เตรียมผิวงาน ติดกระดาษกาว
3. พนสีพ้ืนรถยนตโซลิค
4. พนสีทับหนาโซลิคและขัดเงา
5. แกไขปญหาสีโซลิค

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  การใชเคร่ืองมืองานสีโซลิด (Solid Color)  การขดัลอกสี  การโปวส ี การเตรียมผิว

งาน  การติดกระดาษ  การพนสีพ้ืนรถยนต  การพนสีทับหนาโซลิด (Solid)  การแกไขปญหาสีโซลิด (Solid)
การขัดเงาสีทับหนา

2101-2509 งานสีเมทัลลิก (Metallic) 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ การใชเคร่ืองมือ  การกําหนดขอบเขตของการเสียหาย  ตามข้ันตอน  การ
ซอมสี  การเตรียมผิวงาน  การติดกระดาษ  การพนสีพ้ืน  การผสมสี  การเทียบสีเมทัลลิก การพน
สีทับหนาชนิดสีเมทัลลิก(Metallic Color) การแกไขปญหาสีเมทัลลิก (Metallic  Color)  การขดั
เงาสีทับหนา

2. เพ่ือใหมีความสามารถใชเคร่ืองมือในงานสีเมทัลลิก  (Metallic Color)  ลําดับข้ันตอนการซอมสี
เมทัลลิก (Metallic Color)  การพนซอมแผล  การพนซอมท้ังช้ิน  การพนซอมท้ังคัน  การแกไข
ปญหาสเีมทัลลิก (Metallic  Color)  และเลือกใชวัสดุไดอยางถูกตอง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  มีความประณีต  รอบคอบ   ปลอดภัย  และมีจิตสํานึกท่ีดีใน
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณและสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานสีเมทัลลิก
2. ขัดลอกสี โปวสี เตรียมผิวงาน ติดกระดาษกาว
3. พนสีพ้ืนรถยนตเมทัลลิก
4. พนสีทับหนาเมทัลลิกและขัดเงา
5. แกไขปญหาสีเมทัลลิก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การใชเคร่ืองมืองานสีเมทัลลิก (Metallic Color)  การขดัลอกสี  การโปวส ี การ

เตรียมผิวงาน  การติดกระดาษ  การพนสีพ้ืนรถยนต  การพนสีทับหนาสีเมทัลลิก (Metallic)  การแกไขปญหาสี
เมทัลลิก (Metallic) การขัดเงาสีทับหนา
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2101-2510 งานสีพิเศษ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ การใชเคร่ืองมือ  การกําหนดขอบเขตของความเสียหาย  ตามข้ันตอนการ
ซอมสี  การเตรียมผิวงาน  การติดกระดาษ  การพนสีพ้ืน  การผสมสี  การเทียบสีพิเศษ การพนสี
ทับหนาชนิดสีพิเศษ  การแกไขปญหาสีพิเศษ  การขัดเงาสีทับหนา

2. เพ่ือใหมีความสามารถใชเคร่ืองมือในงานสีพิเศษ  ตามข้ันตอนการซอมสีพิเศษ  การพนซอมแผล
การพนซอมท้ังช้ิน  การพนซอมท้ังคัน  การแกไขปญหาสีพิเศษ และเลือกใชวัสดุไดอยางถูกตอง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  มีความประณีต  รอบคอบ   ปลอดภัย  และมีจิตสํานึกท่ีดีใน
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณและสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานสีพิเศษ
2. ขัดลอกสี  โปวสี  เตรียมผิวงาน  ติดกระดาษกาว
3. พนสีพ้ืนรถยนตพิเศษ
4. พนสีทับหนาพิเศษและขัดเงา
5. แกไขปญหาสีพิเศษ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  การใชเคร่ืองมืองานสีพิเศษ  การขดัลอกสี  การโปวส ี การเตรียมผิวงาน  การติด

กระดาษ  การพนสีพ้ืนรถยนต  การพนสีทับหนาสีพิเศษ การแกไขปญหาสีพิเศษการขัดเงาสีทับหนา

2101-2511 งานพลาสติกและไฟเบอรกลาส 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ  ชนิดของพลาสติกท่ีใชในรถยนต  การซอมช้ินสวนพลาสติก  และไฟเบอร
กลาส  การซอมสีช้ินสวนพลาสติก และไฟเบอรกลาส

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ  ในการซอมช้ินสวนและซอมสีช้ินสวนและ
เลือกใชวัสดุไดอยางถูกตองเหมาะสม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  มีความประณีต  รอบคอบ   ปลอดภัย  และมีจิตสํานึกท่ีดีใน
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณและสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานพลาสติกและไฟเบอรกลาส
2. ซอมช้ินสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาส
3. ซอมสีช้ินสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาส
4. แกปญหางานสีพลาสติกและไฟเบอรกลาส
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเคร่ืองมือและวัสดุการซอมช้ินสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาส  ข้ันตอนการ

ซอมสีช้ินสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาส  การเตรียมผิวงาน  การพนสีรองพ้ืน  การพนสีทับหนา  การแกไข
ปญหา  และการขัดเงาสีทับหนา

2101-2512 งานบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในการตรวจสภาพ  และการบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการบํารุงรักษา  ตัวถังและสีรถยนต  รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  มีความประณีต  รอบคอบ   ปลอดภัย  และมีจิตสํานึกท่ีดีใน
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณและสภาพแวดลอม

4. เพ่ือใหสามารถนําวิทยาการใหม ๆ และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบํารุงรักษาตัวถังและสี
รถยนต

มาตรฐานรายวิชา
5. เขาใจหลักการงานบํารุงรักษาตัวถังและสรีถยนต
6. ปองกัน กําจัดสนิมและพนกันสนิมตัวถังรถยนต
7. ลางสี ขัดสี เคลือบสี ตัวถังรถยนต
8. ทําความสะอาดภายในรถยนต
9. บํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตรวจสภาพตัวถังและสีรถยนต  การปองกันและการกําจัดสนิม   การพนสีกัน

สนิม  การลางสีรถยนต  การขัดสี  การเคลือบสี  การทําความสะอาดภายในรถยนต  การนําวิทยากรใหม ๆ และ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต

2101-2513 ธุรกิจตัวถังและสีรถยนต 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารและการจัดการบริการตัวถังและสรีถยนต  หนาท่ีรับผิดชอบ
ของบุคลากร  กฎหมายแรงงาน  การประกันภยัรถยนต   การคาํนวณภาษี   การวางแผนเพ่ือจัดต้ัง
ศูนยบริการตัวถังและสีรถยนต  การบริหารงานอะไหลและวัสด ุ การประมาณราคา   กลยุทธการ
ตลาด

2. เพ่ือใหมีความสามารถ  ดําเนินงานศูนยบริการตัวถังและสีรถยนต  บริหารบุคลากรในศูนยฯ  การ
คํานวณภาษ ี การบริหารงานอะไหลและวัสดุ  และการประมาณราคาคาบริการได
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานท่ีดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสํานึกท่ีดีในการดําเนินธุรกิจ
ตัวถังและสีรถยนต

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการธุรกิจตัวถังและสรีถยนต
2. เตรียมบุคลากรในศูนยบริการตัวถังและสีรถยนต
3. เตรียมวางแผนงานบริการ การบริหารงานอะไหลและวัสดุเก่ียวกับสีรถยนต
4. ประมาณราคาคาบริการและวางแผนกลยุทธการตลาด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการดําเนินธุรกิจตัวถังและสีรถยนต  หนาท่ีความรับผิดชอบ  และคุณลักษณะที่ดีของ

บุคลากรในศูนยบริการตัวถังและสีรถยนต  ไดแก  ผูจัดการ  พนักงานรับรถ  พนักงานขับรถ  หัวหนาชางซอม
ตัวถังและสีรถยนต  ชางตัวถัง  ชางส ี  พนักงานอะไหล  กฎหมายแรงงาน  การประกันภยัรถยนต การคํานวณ
ภาษี  การวางแผนงานบริการ  การบริหารงานอะไหลและวัสดุ  การประมาณราคา  กลยุทธการตลาด

2101-2514 งานประดับยนต 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในงานประดับยนต  การประมาณราคา
2. เพ่ือใหมีความสามารถใชเคร่ืองมือ  ปฏิบัติงานประดับยนตไดถูกตองตามข้ันตอน  และการเลือก
ใชวัสดุไดถูกตองเหมาะสม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานท่ีดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกท่ีดีใน
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานประดับยนต
2. ติดฟลมกรองแสง สติกเกอร
3. ติดต้ังระบบเคร่ืองเสียงรถยนต อุปกรณปองกันการขโมยรถยนต
4. สรางช้ินงานเพ่ือการตกแตงรถยนตและอุปกรณ
5. ประมาณราคาคาบริการงานประดับยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเคร่ืองมือประดับยนต  การติดฟลมกรองแสง  สติกเกอร  การถอดและการติด

ต้ังระบบเคร่ืองเสียงรถยนต  อุปกรณปองกันการขโมยรถยนต  อุปกรณตกแตงรถยนต  อุปกรณอํานวยความ
สะดวก  การสรางชิน้งานเพ่ือการตกแตงรถยนต  การประมาณราคา  คาบริการ
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2101-2515 งานบริการตัวถังและสีรถยนต * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนต  และการ
ประมาณราคาคาบริการ

2. เพื่อใหมีความสามารถในการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการ
ประมาณราคาคาบริการ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานท่ีดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกท่ีดีใน
การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณ  และสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานบริการตัวถังและสีรถยนต
2. บริหารและจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนต
3. ประมาณราคาคาซอมตัวถังและสีรถยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคาคา

บริการ

2101-4X01-6 ปฏิบัติงาน.......................... 1-6 * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับสาขางาน
ท่ีศึกษาอยู

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับ
สาขางานที่ศึกษาอยู

3. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ ดําเนินการและแกไขปญหาตามหลักการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทฤษฎี ขั้นตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับสาขางานท่ีศึกษา
2. วางแผนการทํางาน จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช ดําเนินการและแกไข
ปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและข้ันตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู
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คําอธิบายรายวิชา
ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ โดย

ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําส่ัง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารงุ
รักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยูพรอมท้ังการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายชิ้นงานและ
เปนรายสัปดาห



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง

จุดประสงค

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาพลานามัย นํามาใช
ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเคร่ืองกล
และซอมบํารุง ใหทันตอเทคโนโลยีและมีความเจริญกาวหนาในอาชีพ

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานอุตสาหกรรม การ
อานและเขียนแบบเทคนิค การเลือกใชวัสดุ งานปรับและใชเครื่องมือกล งานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน

4. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการอานแบบ เขียนแบบเครื่องกล ควบคุมการทํางานเคร่ืองมือ
กลทั่วไป เครื่องมือกลอัตโนมัติในการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือและอุปกรณจับยึด การใชเครื่อง
มือวัดละเอียดและการตรวจสอบงานเคร่ืองมือกล

สาขางานเครื่องมือกล
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนเครื่องมือและอุปกรณจับยึด การใชเครื่องมือวัดละเอียด
การตรวจสอบงานเคร่ืองมือกล และการประมาณราคา

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระใชความรู และ
ทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได

7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
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สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
5. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการบํารุงรักษา ปรับปรุง ซอม ประกอบ ติดต้ังและตรวจสอบ
เคร่ืองจักรกล งานปมและทอ

6. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษา ปรับปรุง ซอม ประกอบ ติดต้ังและตรวจสอบเคร่ืองจักรกล งานปม
และทอ

7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางซอมบํารุงในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระใช
ความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได

สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล
5. เพื่อใหสามารถเขียน แบบสเกตชแบบชิ้นสวนมาตรฐาน ชิ้นสวนเครื่องจักรกล ช้ินสวนเคร่ือง
มือกล เขียนแบบงานโลหะแผน เขียนแบบงานผลิต เขียนแบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส เขียน
แบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เขียนแบบโครงสราง การเขียนโปรแกรมซเีอ็นซ ีและการจัดการ
สํานักงานเขียนแบบ

6. เพื่อใหสามารถเขียนแบบเคร่ืองมือและแมพิมพโดยใชเคร่ืองมือและอุปกรณเขียนแบบและใช
คอมพิวเตอรชวย

7. สามารถปฏิบัติงานชางเขียนแบบเครื่องกลในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระใช
ความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได

สาขางานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร
5. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการสรางเครื่องจักรกลงานพืช เครื่องจักรกลงานสัตว เคร่ืองจักรกล
งานอุตสาหกรรมเกษตร และเครื่องจักรกลงานเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในการสรางเครื่องมือเครื่องจักรกลงานพืช เครื่องมือเครื่องจักรกล
งานสัตว เคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลงานอุตสาหกรรมเกษตร และเคร่ืองมือเครื่องจักรกลงานเพาะ
เลี้ยงสัตวน้ํา

7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางเครื่องจักรกลเกษตรในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ
และใชความรู และทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
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สาขางานแมพิมพพลาสติก
5. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการสราง ประกอบ ปรับฟต ซอมบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก
6. เพื่อใหสามารถสราง ประกอบ ปรับฟต ซอมบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก
7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางสรางแมพิมพพลาสติกในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพ
อิสระและใชความรู และทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได

สาขางานแมพิมพโลหะ
5. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการสราง ประกอบ ปรับฟต ซอมบํารุงรักษาแมพิมพโลหะ
6. เพื่อใหสามารถสราง ประกอบ ปรับฟต ซอมบํารุงรักษาแมพิมพโลหะ
7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางสรางแมพิมพโลหะในสถานประกอบการ ประกอบอาชีพอิสระ
และใชความรู และทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
2. ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนการ
สรางเสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับตนเองและครอบครัว

3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ  เพิ่มผลผลิตขององคกร   สิ่งแวด
ลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน

5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
6. อานแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
8. เช่ือมโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบ้ืองตน
9. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต
10. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล
11. อานแบบ เขียนแบบ สัญลักษณมาตรฐาน
12. ควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี
13. วัดตรวจสอบชิ้นงานดวยเครื่องมือวัดละเอียด

สาขางานเครื่องมือกล
14. สรางช้ินสวนเคร่ืองกล ดวยเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน
15. ปรับปรุงสมบัติโลหะงานชิ้นสวนเครื่องมือกล

สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล
14. อานแบบและเขียนแบบภาพสองมิต ิสามมิติใชคอมพิวเตอรชวย
15. อานแบบและเขียนแบบงานเครื่องมือกล แบบแยกชิ้น
16. อานแบบและเขียนแบบสั่งงานชิ้นสวนไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและเครื่องกล
17. อานและเขียนแบบงานโครงสราง งานอาคารบานพักอาศัย
18. จัดทําประมาณการเขียนแบบ



สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

71

สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
14. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล ระบบปมและทอ ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
15. ตรวจสอบซอมและปรับเปลี่ยนชิ้นสวนเครื่องจักรกล ปมและทอ ระบบทําความเย็นและ
ปรับอากาศ

16. ติดต้ังเคร่ืองจักรกล ระบบปมและทอ ระบบทําความเย็นและปรับอากาศ

สาขางานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร
14. พัฒนาระบบการปลูกพืช เลี้ยงสัตว แปรรูปผลผลิตการเกษตร
15.  สรางเครื่องจักรกลงานพืชตามแบบสั่งงาน
16. สรางเครื่องจักรกลงานสัตวเล็กตามแบบสั่งงาน
17. สรางเครื่องจักรกลงานสัตวปกตามแบบสั่งงาน
18. สรางเครื่องจักรกลงานสัตวน้ําตามแบบสั่งงาน

สาขางานแมพิมพพลาสติก
14. ควบคุมเครื่องจักรกลผลิตแมพิมพพลาสติก
15. วัดตรวจสอบแมพิมพพลาสติกดวยเครื่องมือวัดละเอียด

สาขางานแมพิมพโลหะ
14. ควบคุมเครื่องจักรกลผลิตแมพิมพโลหะ
15. วัดตรวจสอบแมพิมพโลหะดวยเครื่องมือวัดละเอียด
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง
-------------------------------------------

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  ประเภทวิชาอุต
สาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร ดังโครงสรางตอไปน้ี

สาขางานเครื่องมือกล เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต
1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต

1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 18 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 19 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน  (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต
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สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต
1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต

1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 23 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 14 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต

สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต
1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต

1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 25 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 12 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต
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สาขางานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต
1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต

1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 24 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 13 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต

สาขางานแมพิมพพลาสติก เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต
1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต

1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 18 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 19 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต
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สาขางานแมพิมพโลหะ เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต
1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต

1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 21 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 16 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต
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1.  หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
1.1   วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2)
2000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 2 (2)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2)
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3)
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)
2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*)

1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 2 (3)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร

2.  หมวดวิชาชีพ 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2001-0001 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลติ 2 (3)
2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 2 (4)
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2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)
2100-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2 (4)
2100-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน 2 (4)
2100-1006 งานเครื่องยนตเบื้องตน 2 (4)
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องตน 2 (4)

ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง
สาขางานเครื่องมือกล

2.2.1  วิชาชีพสาขาวิชา 18 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2102–2101 เขียนแบบเคร่ืองกล 2 (4)
2102–2102 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4)
2102–2103 การวัดละเอียด 2 (3)
2102–2104 ช้ินสวนเคร่ืองกล 2 (2)
2102–2105 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2)
2102–2106 งานเครื่องมือกล 1 6 (12)
2102-2107 พ้ืนฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี 2 (3)

2.3.1 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 19 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2102–2108 งานเครื่องมือกล 2 6 (12)
2102–2109 งานเครื่องมือกล 3 6 (12)
2102–2110 งานเครื่องมือกลซีเอ็นซี 6 (12)
2102–2111 งานอบชุบโลหะ 3 (6)
2102–2112 กรรมวิธีการผลิต 2 (2)
2102–2113 งานสรางเคร่ืองมือจับยึดชิ้นงาน 3 (6)
2102–2114 กลศาสตรเครื่องกล 2 (2)
2102–2115 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 3 (6)
2102–2116 งานสรางเคร่ืองมือตัด 3 (6)
2102–2117 งานหลอโลหะ 3 (6)
2102–2118 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 3 (6)
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2102–2119 งานปรับ 3 (6)
2102–2120 การประมาณราคา 2 (2)
2102–2121 งานระบบสงกําลังเครื่องจักรกล 3 (6)
2102-4101 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 1 3 (*)
2102-4102 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 2 3 (*)
2102-4103 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 3 3 (*)
2102-4104 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 4 3 (*)
2102-4105 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 5 4 (*)
2102-4106 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 6 4 (*)

สาขางานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
2.2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 23 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2100-1008 นิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4)
2102-2201 งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 2 (4)
2102-2202 งานเครื่องมือกล 6 (12)
2102-2203 งานช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 2 (4)
2102-2204 เขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 2 (4)
2102-2205 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 3 (6)
2102-2206 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 1 3 (6)
2102-2207 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 2 3 (6)

2.3.2 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 14 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2102-2208 งานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา 2 (4)
2102-2209 เขียนแบบไฟฟา 2 (4)
2102-2210 งานปรับแตงชิ้นสวนเครื่องจักรกล 2 (4)
2102-2211 งานบริการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 2 (4)
2102-2212 การวัดและตรวจสอบ 2 (3)
2102-2213 ระบบปมและทอในงานอุตสาหกรรม 2 (4)
2102-2214 วัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม 2 (2)
2102-2215 เครื่องมือและอุปกรณในงานซอมบํารุง 2 (2)
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2102-2216 งานระบบสงกําลังเครื่องจักรกล 3 (6)
2102-2217 งานเช่ือมซอมบํารุง 3 (6)
2102-2218 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2)
2102-4201 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  1 2 (*)
2102-4202 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  2 2 (*)
2102-4203 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  3 2 (*)
2102-4204 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  4 2 (*)
2102-4205 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  5 3 (*)
2102-4206 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  6 3 (*)

สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล
2.2.3  วิชาชีพสาขาวิชา 25 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4)
2102-2301 การเขียนภาพสเกตช 2 (4)
2102-2302 การเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน 2 (4)
2102-2303 การเขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 2 (4)
2102-2304 การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องมือกล 2 (4)
2102-2305 การเขียนแบบงานโลหะแผน 2 (4)
2102-2306 การเขียนแบบงานผลิต 2 (4)
2102-2307 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2)
2102-2308 การเขียนแบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 2 (4)
2102-2309 โปรแกรมซีเอ็นซีเบ้ืองตน 2 (3)
2102-2310 การเขียนแบบไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 2 (4)
2102-2311 การออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)

2.3.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2102-2312 การเขียนแบบโครงสราง 2 (4)
2102-2313 การเขียนแบบจ๊ิกและฟกซเจอรใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)
2102-2314 การเขียนแบบแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)
2102-2315 การเขียนแบบแมพิมพพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)
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2102-2316 การเขียนแบบระบบทอใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)
2102-2317 การเขียนแบบเครื่องจักรกลใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)
2102-2318 การเขียนแบบกอสรางใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)
2102-2319 การเขียนแบบทอและสุขภัณฑใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)
2102-2320 การเขียนแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 2 (4)
2102-2321 การเขียนแบบงานหลอ 2 (3)
2102-2120 การประมาณราคา 2 (2)
2102-4301 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  1 2 (*)
2102-4302 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  2 2 (*)
2102-4303 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  3 2 (*)
2102-4304 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  4 2 (*)
2102-4305 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  5 2 (*)
2102-4306 ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล  6 2 (*)

สาขางานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร
2.2.4  วิชาชีพสาขาวิชา 24 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4)
2102-2401 หลักพืชกรรม 2 (3)
2102-2402 หลักการเลี้ยงสัตว 2 (3)
2102-2403 การประมงเบื้องตน 2 (2)
2102-2404 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 2 (2)
2102-2405 คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร 3 (3)
2102–2406 เขียนแบบเคร่ืองกล 2 (4)
2102–2407 เขียนแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร 2 (4)
2102–2408 งานเคร่ืองมือกลช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานพืช 2 (4)
2102–2409 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานพืช 1 (3)
2102–2410 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานพืช 3 (6)
2102–2411 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก 1 (3)
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2.3.4  วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา 13 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2102–2412 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวเล็ก 2 (4)
2102–2413 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานสัตวเล็ก 3 (6)
2102–2414 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปก 1 (3)
2102–2415 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวปก 2 (4)
2102–2416 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานสัตวปก 3 (6)
2102–2417 งานเคร่ืองมือกลช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวนํ้า 1 (3)
2102–2418 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวนํ้า 2 (4)
2102–2419 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานสัตวน้ํา 3 (6)
2102-4401 ปฏิบัติงานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 1 2 (*)
2102-4402 ปฏิบัติงานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 2 2 (*)
2102-4403 ปฏิบัติงานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 3 2 (*)
2102-4404 ปฏิบัติงานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 4 2 (*)
2102-4405 ปฏิบัติงานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 5 3 (*)
2102-4406 ปฏิบัติงานชิ้นสวนเครื่องจักรกลเกษตร 6 3 (*)

สาขางานแมพิมพพลาสติก
2.2.5  วิชาชีพสาขาวิชา 18 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2102–2101 เขียนแบบเคร่ืองกล 2 (4)
2102–2102 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4)
2102–2103 การวัดละเอียด 2 (3)
2102–2104 ช้ินสวนเคร่ืองกล 2 (2)
2102–2105 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2)
2102-2107 พ้ืนฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี 2 (3)
2102-2501 งานสรางชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก 6 (12)

2.3.5  สาขางานแมพิมพพลาสติก ไมนอยกวา 19 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2102-2502 งานสรางแมพิมพฉีด 1 3 (6)
2102-2503 งานสรางแมพิมพฉีด 2 3 (6)
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2102-2504 งานสรางแมพิมพเปา 3 (6)
2102-2505 งานสรางแมพิมพอัด 3 (6)
2102-2506 งานซอมและบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 3 (6)
2102-2507 กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก 2 (2)
2102-2508 พลาสติกเทคโนโลยี 2 (2)
2102-2509 การเขียนแบบแมพิมพพลาสติก 2  (4)
2102-2111 งานอบชุบโลหะ 3 (6)
2102-2120 การประมาณราคา 2 (2)
2102-4501 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 1 3 (*)
2102-4502 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 2 3 (*)
2102-4503 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 3 3 (*)
2102-4504 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 4 3 (*)
2102-4505 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 5 4 (*)
2102-4506 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 6 4 (*)

สาขางานแมพิมพโลหะ
2.2.6  วิชาชีพสาขาวิชา 21 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2102–2101 เขียนแบบเคร่ืองกล 2 (4)
2102–2102 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4)
2102–2103 การวัดละเอียด 2 (3)
2102–2104 ช้ินสวนเคร่ืองกล 2 (2)
2102–2105 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2)
2102-2107 พ้ืนฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี 2 (3)
2102-2111 งานอบชุบโลหะ 3 (6)
2102-2601 งานสรางชิ้นสวนแมพิมพโลหะ 6 (12)

2.3.6  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 16 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2102-2602 งานสรางแมพิมพตัด 1 3 (6)
2102-2603 งานสรางแมพิมพตัด 2 3 (6)
2102-2604 งานสรางแมพิมพขึ้นรูป 1 3 (6)
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2102-2605 งานสรางแมพิมพขึ้นรูป 2 3 (6)
2102-2606 งานสรางแมพิมพขึ้นรูป 3 3 (6)
2102-2607 เขียนแบบแมพิมพโลหะ 2 (4)
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4)
2102–2110 งานเครื่องมือกลซีเอ็นซี 6 (12)
2102–2112 กรรมวิธีการผลิต 2 (2)
2102–2113 งานสรางเคร่ืองมือจับยึดชิ้นงาน 3 (6)
2102–2114 กลศาสตรเครื่องกล 2 (2)
2102–2115 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล 3 (6)
2102–2116 งานสรางเคร่ืองมือตัด 3 (6)
2102–2120 การประมาณราคา 2 (2)
2102-4601 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 1 2 (*)
2102-4602 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 2 2 (*)
2102-4603 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 3 3 (*)
2102-4604 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 4 3 (*)
2102-4605 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 5 3 (*)
2102-4606 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 6 3 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4  โครงการ 4 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2102-5001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

ชีพ พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
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5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ใหมีชั่วโมงกิจกรรมรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

200  ช่ัวโมง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - 2
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 - 2
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - 2
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - 2
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - 2
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - 2
2002-0007-12 (กิจกรรมอ่ืน ทีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - 2
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

2102-2101 เขียนแบบเครื่องกล 2 (4)
2102-2102 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4)
2102-2103 การวัดละเอียด 2 (3)
2102-2104 ช้ินสวนเคร่ืองกล 2 (2)
2102-2105 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2)
2102-2106 งานเคร่ืองมือกล 1 6 (12)
2102-2107 พ้ืนฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี 2 (3)
2102-2108 งานเคร่ืองมือกล 2 6 (12)
2102-2109 งานเคร่ืองมือกล 3 6 (12)
2102-2110 งานเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี 6 (12)
2102-2111 งานอบชุบโลหะ 3 (6)
2102-2112 กรรมวิธีการผลิต 2 (2)
2102-2113 งานสรางเคร่ืองมือจับยดึช้ินงาน 3 (6)
2102-2114 กลศาสตรเคร่ืองกล 2 (2)
2102-2115 งานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล 3 (6)
2102-2116 งานสรางเคร่ืองมือตัด 3 (6)
2102-2117 งานหลอโลหะ 3 (6)
2102-2118 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 3 (6)
2102-2119 งานปรับ 3 (6)
2102-2120 การประมาณราคา 2 (2)
2102-2121 งานระบบสงกําลังเคร่ืองจักรกล 3 (6)
2102-4101 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 1 3 (*)
2102-4102 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 2 3 (*)
2102-4103 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 3 3 (*)
2102-4104 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 4 3 (*)
2102-4105 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 5 4 (*)
2102-4106 ปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล 6 4 (*)
2102-2201 งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 2 (4)
2102-2202 งานเคร่ืองมือกล 6 (12)
2102-2203 งานช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 2 (4)
2102-2204 เขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 2 (4)
2102-2205 งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 3 (6)
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2102-2206 งานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล 1 3 (6)
2102-2207 งานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล 2 3 (6)
2102-2208 งานบํารุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟา 2 (4)
2102-2209 เขียนแบบไฟฟา 2 (4)
2102-2210 งานปรับแตงช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 2 (4)
2102-2211 งานบริการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 2 (4)
2102-2212 การวัดและตรวจสอบ 2 (3)
2102-2213 ระบบปมและทอในงานอุตสาหกรรม 2 (4)
2102-2214 วัสดุหลอล่ืนในงานอุตสาหกรรม 2 (2)
2102-2215 เคร่ืองมือและอุปกรณในงานซอมบํารุง 2 (2)
2102-2216 งานระบบสงกําลังเคร่ืองจักรกล 3 (6)
2102-2217 งานเช่ือมซอมบํารุง 3 (6)
2102-2218 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2)
2102-4201 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  1 2 (*)
2102-4202 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  2 2 (*)
2102-4203 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  3 2 (*)
2102-4204 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  4 2 (*)
2102-4205 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  5 3 (*)
2102-4206 ปฏิบัติงานชางซอมบํารุง  6 3 (*)
2102-2301 การเขียนภาพสเกตช 2 (4)
2102-2302 การเขียนแบบช้ินสวนมาตรฐาน 2 (4)
2102-2303 การเขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 2 (4)
2102-2304 การเขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองมือกล 2 (4)
2102-2305 การเขียนแบบงานโลหะแผน 2 (4)
2102-2306 การเขียนแบบงานผลิต 2 (4)
2102-2307 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2)
2102-2308 การเขียนแบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 2 (4)
2102-2309 โปรแกรมเอ็นซีเบ้ืองตน 2 (3)
2102-2310 การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2102-2311 การออกแบบเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)
2102-2312 การเขียนแบบโครงสราง 2 (4)
2102-2313 การเขียนแบบจ๊ิกและฟกซเจอรใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)
2102-2314 การเขียนแบบแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)
2102-2315 การเขียนแบบแมพิมพพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)
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2102-2316 การเขียนแบบระบบทอใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)
2102-2317 การเขียนแบบเคร่ืองจักรกลใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)
2102-2318 การเขียนแบบกอสรางใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)
2102-2319 การเขียนแบบทอและสุขภัณฑใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)
2102-2320 การเขียนแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย 2 (4)
2102-2321 การเขียนแบบงานหลอ 2 (3)
2102-4301 ปฏิบัติงานเขียนแบบเคร่ืองกล  1 2 (*)
2102-4302 ปฏิบัติงานเขียนแบบเคร่ืองกล  2 2 (*)
2102-4303 ปฏิบัติงานเขียนแบบเคร่ืองกล  3 2 (*)
2102-4304 ปฏิบัติงานเขียนแบบเคร่ืองกล  4 2 (*)
2102-4305 ปฏิบัติงานเขียนแบบเคร่ืองกล  5 2 (*)
2102-4306 ปฏิบัติงานเขียนแบบเคร่ืองกล  6 2 (*)
2102-2401 หลักพืชกรรม 2 (3)
2102-2402 หลักการเล้ียงสัตว 2 (3)
2102-2403 การประมงเบ้ืองตน 2 (2)
2102-2404 อุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน 2 (2)
2102-2405 คณิตศาสตรเคร่ืองกลเกษตร 3 (3)
2102-2406 เขียนแบบเคร่ืองกล 2 (4)
2102-2407 เขียนแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร 2 (4)
2102-2408 งานเคร่ืองมือกลช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานพืช 2 (4)
2102-2409 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานพืช 1 (3)
2102-2410 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานพืช 3 (6)
2102-2411 งานเคร่ืองมือกลช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวเล็ก 1 (3)
2102-2412 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวเล็ก 2 (4)
2102-2413 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานสัตวเล็ก 3 (6)
2102-2414 งานเคร่ืองมือกลช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวปก 1 (3)
2102-2415 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวปก 2 (4)
2102-2416 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานสัตวปก 3 (6)
2102-2417 งานเคร่ืองมือกลช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวนํ้า 1 (3)
2102-2418 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวนํ้า 2 (4)
2102-2419 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานสัตวนํ้า 3 (6)
2102-4401 ปฏิบัติงานช้ินสวนเคร่ืองจักรกลเกษตร 1 2 (*)
2102-4402 ปฏิบัติงานช้ินสวนเคร่ืองจักรกลเกษตร 2 2 (*)
2102-4403 ปฏิบัติงานช้ินสวนเคร่ืองจักรกลเกษตร 3 2 (*)
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2102-4404 ปฏิบัติงานช้ินสวนเคร่ืองจักรกลเกษตร 4 2 (*)
2102-4405 ปฏิบัติงานช้ินสวนเคร่ืองจักรกลเกษตร 5 3 (*)
2102-4406 ปฏิบัติงานช้ินสวนเคร่ืองจักรกลเกษตร 6 3 (*)
2102-2501 งานสรางช้ินสวนแมพิมพพลาสติก 6 (12)
2102-2502 งานสรางแมพิมพฉีด 1 3 (6)
2102-2503 งานสรางแมพิมพฉีด 2 3 (6)
2102-2504 งานสรางแมพิมพเปา 3 (6)
2102-2505 งานสรางแมพิมพอัด 3 (6)
2102-2506 งานซอมและบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 3 (6)
2102-2507 กระบวนการข้ึนรูปพลาสติก 2 (2)
2102-2508 พลาสติกเทคโนโลยี 2 (2)
2102-2509 การเขียนแบบแมพิมพพลาสติก 2 (4)
2102-4501 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 1 3 (*)
2102-4502 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 2 3 (*)
2102-4503 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 3 3 (*)
2102-4504 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 4 3 (*)
2102-4505 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 5 4 (*)
2102-4506 ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 6 4 (*)
2102-2601 งานสรางช้ินสวนแมพิมพโลหะ 6 (12)
2102-2602 งานสรางแมพิมพตัด 1 3 (6)
2102-2603 งานสรางแมพิมพตัด 2 3 (6)
2102-2604 งานสรางแมพิมพข้ึนรูป 1 3 (6)
2102-2605 งานสรางแมพิมพข้ึนรูป 2 3 (6)
2102-2606 งานสรางแมพิมพข้ึนรูป 3 3 (6)
2102-2607 เขียนแบบแมพิมพโลหะ 2 (4)
2102-4601 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 1 2 (*)
2102-4602 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 2 2 (*)
2102-4603 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 3 3 (*)
2102-4604 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 4 3 (*)
2102-4605 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 5 3 (*)
2102-4606 ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 6 3 (*)



สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

89

2102 - 2101 เขียนแบบเครือ่งกล 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องกล
2. เพ่ือใหสามารถเขียนภาพประกอบ และแบบส่ังงานช้ินสวนเคร่ืองกล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความประณีต รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานและเขียนแบบชิน้สวนเคร่ืองกลและการเขียนรายการวัสดุ
2. เขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพชวย กําหนดตารางรายการวัสดุ
3. กําหนดพิกัดความเผ่ือของมิติ รูปทรง และคุณภาพผิวของช้ินสวนเคร่ืองกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการอานแบบและการเขียนแบบช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองกล สลักเกลียว แหวน เพลา 

สปริง การเขียนภาพประกอบ และภาพแยกชิ้น การกําหนดพิกัดความเผ่ือ ของมิติและรูปราง คุณภาพผิว 
สัญลักษณงานเช่ือม การเขียนภาพชวย และกําหนดตารางรายการวัสดุ

2102 – 2102 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบเครือ่งกล
2. เพ่ือใหสามารถเขียนภาพแยกช้ินสวน และภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกล การกําหนดขนาด
สัญลักษณ และจัดทําตารางรายการวัสดุ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและเขยีนแบบ
2. ติดต้ังอุปกรณและโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยออกแบบ
3. เขียนแบบภาพแยกชิ้นและภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องกล กําหนดขนาด สัญลักษณ พิมพคํา
อธิบาย ทําตารางวัสดุและส่ังพิมพโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการใชโปรแกรมในการเขียนภาพช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 2 มิติ การใหขนาด

ตัวอักษร สัญลักษณ การเขียนภาพ 3 มิติ  การประกอบ การแยกชิ้น ตารางรายการวัสดุ
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2102 – 2103 การวัดละเอียด 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งมือวัด และเคร่ืองมือตรวจสอบ ชนิด ประเภท หนา
ท่ี

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานเคร่ืองมือวัด และเคร่ืองมือตรวจสอบ
3. เพ่ือใหสามารถสอบเทียบจัดเก็บ และการบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัด
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชและบํารงุรักษาเครือ่งมือวัด เคร่ืองมือตรวจสอบประเภทมีขีดมาตรา และไมมี
ขีดมาตรา

2. เลือกใชเคร่ืองมือวัดและตรวจสอบช้ินงานเหมาะสมกับลักษณะงาน
3. ปรับเทียบไมโครมิเตอรโดยเกจบล็อก และปรับต้ังช้ินสวนของเคร่ืองมือวัดตรวจสอบอยางงาย
4. เก็บบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดทุกประเภท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับชนิด หนาท่ี การใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดละเอียดท้ังแบบมีขีดมาตราและไมมี

ขีดมาตรา รวมถึงวิธีการสอบเทียบเคร่ืองมือวัดตามขอกําหนดในมาตรฐาน
ปฏิบัติเก่ียวกับการใชงานเคร่ืองมือวัด และเคร่ืองมือตรวจสอบชนิดตางๆ บรรทัดเหล็ก เวอรเนียคาร

ลิปเปอร  ไมโครมิเตอร วงเวียนถายขนาด ใบวัดมุม บรรทัดวัดมุมแบบยูนิเวอรแซล ฉากชางกล ฉากผสม 
นาฬิกาวัด คอมพาเรเตอร เกจบล็อก เกจทรงกระบอก เกจกามปู งานตรวจสอบเกลียว งานตรวจสอบเรียว งาน
ตรวจสอบรัศมี หวีวัดเกลียว เทเลสโคปกเกจ ระดับนํ้าชางกล การจัดเก็บและการบํารุงรักษา

2102 – 2104 ช้ินสวนเคร่ืองกล 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการ ชนิด หนาท่ี และการเลือกใชงานช้ินสวนเคร่ืองจักรกล
2. เพ่ือใหสามารถถอดประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกล และการบํารุงรักษา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานระบบสงกําลัง ชนิดและหนาที่ของชิ้นสวนเครื่องกล
2. เลือกช้ินสวนเคร่ืองกลตามมาตรฐาน กําหนดขั้นตอนถอดประกอบสลักเกลียว ล่ิม เพลา ตลับลูก
ปน เฟอง สายพาน ลอสายพาน

3. กําหนดพิกัดการสวมประกอบ ตามระบบพิกัดงานสวม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับระบบสงกําลังเคร่ืองจักรกล ช้ินสวนท่ีใชสงกําลัง ระบบงานสวม ชนิด รูปแบบ ลักษณะ

การใชงานของโบลตและนัต   เพลา   ล่ิม   รองเล่ือน   ตลับลูกปน  เฟอง สายพานและพูลเลย ลูกเบ้ียว คลัตช  
คัปปลิง เบรก การถอดประกอบ และการบํารุงรักษา

2102 – 2105 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักวิชาคณิตศาสตร
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชตัวเลขกับงานชางและคํานวณคาในงานเคร่ืองกล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคํานวณเก่ียวกับงานดานเครือ่งกล
2. คํานวณความยาว พ้ืนท่ี ปริมาตร นํ้าหนักวัสดุ และความเร็วตาง ๆ ในงานเคร่ืองกล
3. คํานวณหาอัตราทดของระบบสงกําลัง
4. คํานวณหาเวลาในงานเคร่ืองมือกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการคํานวณหาเสนรอบรูป พ้ืนท่ี ปริมาตร นํ้าหนักของวัสดุ ฟงชั่น ตรีโกณ

มิติ คาพิกัดความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบและความเร็วขอบ อัตราทด ระบบสงกําลังดวยสายพานและ
เฟอง อัตราเรียว ระบบเกลียว การคาํนวณหาเวลาในการกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน

2102 - 2106 งานเครือ่งมือกล 1 6 (12)
Machine Tool Practice 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ลักษณะการใชงาน ความปลอดภัย และการบํารุงรักษา
เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด เคร่ืองเจาะ

2. เพ่ือใหสามารถ ลับคมตัด ปฏิบัติงานกับเคร่ืองกลึง เครื่องกัด เคร่ืองไส เคร่ืองเจาะ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การใช บํารุงรักษาเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัดและเคร่ืองเจาะ
2. ลับมีดกลึง และลับดอกสวาน
3. กลึง ไส กัด และเจาะข้ึนรูปช้ินงานตามแบบส่ังงาน
4. วัดตรวจสอบขนาดช้ินงานและบํารุงรักษาเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด เคร่ืองเจาะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับอุปกรณประกอบของเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองเจาะ เคร่ืองกัด ความเร็วตัด ดอกเจาะ

นําศนูย ดอกกัด (Cutter) ลอพิมพลาย รีมเมอร มีดควาน ระยะไส เคร่ืองมือวัดตรวจสอบช้ินงาน ความปลอดภัย 
และการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการลับมีดกลึง ลับดอกสวาน งานกลึงปาดหนา กลึงปอกผิว กลึงตกบา พิมพลาย 
กลึงตัด งานควานรู งานเจาะรู งานรีมเมอร งานกัดราบ งานกัดบาฉาก งานกัดรอง งานไสราบ งานไสรองฉาก 
งานไสมุม งานวัดตรวจสอบช้ินงาน งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล

2102-2107 พ้ืนฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี 2 (3)
Fundamental of CNC

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูระบบการทํางานของเคร่ือง ซ ีเอ็น ซี
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมเคร่ือง ซ ีเอ็น ซี
3. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรม ควบคุมเคร่ืองซี เอ็น ซี
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบการทํางานของเคร่ือง ซ ีเอ็น ซี
2. ควบคุมเคร่ือง ซ ี เอ็น  ซี
3. เขียนโปรแกรมควบคุมเคร่ือง ซ ีเอ็น ซี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสราง และหลักการทํางานของเคร่ือง ซ ีเอ็น ซ ีระบบแนวแกน  ระบบศูนยงาน  ศูนยเครื่อง

ศูนยโปรแกรม  โครงสรางโปรแกรม G-code และ m- Code
ปฏิบัติการควบคุมเคร่ือง ซ ีเอ็น ซ ีการใชปุมควบคุมตาง ๆ การปอนโปรแกรม การ Set up เครื่อง การ

ปรับคา Off Set ตาง ๆ   ตลอดจนการทดสอบ  การแกไขโปรแกรมใหเหมาะสม

2102 - 2108 งานเครือ่งมือกล 2 6 (12)
Machine Tool Practice 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกมาตรฐานเกลียว เรียว เฟองตรง วิธีการกลึงเย้ืองศูนย  การ
แบงสวนโดยใชหัวแบง (Indexing Head) เจียระไนราบ เจียระไนกลม

2. เพ่ือใหสามารถกลึงเกลียว กลึงเรียว กลึงเย้ืองศูนย ไสมุม ไสรองล่ิม กัดแบงสวน เจียระไนราบ
เจียระไนทรงกระบอก

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การใช บํารุงรักษา เครื่องเจียระไนราบ เคร่ืองเจียระไนกลม มาตรฐาน
เกลียว มาตรฐานเรียว เฟองตรง

2. สรางช้ินสวนเคร่ืองกล งานกลึงเย้ืองศูนย งานเกลียว งานเรียว เฟองตรง งานไสมุม ไสรองล่ิม 
งานเจียระไนราบ เจียระไนทรงกระบอก

3. วัดตรวจสอบขนาดช้ินงาน และบํารุงรักษาเครื่องเจียระไนราบ  เคร่ืองเจียระไนกลม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับหลักการจําแนกมาตรฐานและวิธีการใชงานอุปกรณประกอบพิเศษในงานกลึง กัด ไส
และเจียระไน ความปลอดภัยการตรวจสอบความปลอดภัย และการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล

ปฏิบัติงานกลึงเกลียวนอกและเกลียวใน งานกลึงเรียว งานกลึงเย้ืองศูนย งานไสมุม งานไสรองล่ิม 
งานกัดท่ีใชหัวแบง (Rotary Table) เปนอุปกรณจับยึดชิ้นงาน งานกัดเฟองตรง งานเจียระไนราบ งานเจียระไน
ทรงกระบอก งานวัด งานตรวจสอบช้ิน และการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล

2102 - 2109 งานเครือ่งมือกล 3 6 (12)
Machine Tool Practice 3

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการใชอุปกรณพิเศษของเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด เครื่องเจียระไน วิธี
การทํางานของเคร่ืองลับคมตัด เคร่ืองกลึงก่ึงอัตโนมัติ

2. เพ่ือใหสามารถใชอุปกรณพิเศษสําหรับงานกลึง งานกัด งานไส งานเจียระไน การใชเคร่ืองกลึง
ก่ึงอัตโนมัติ (Turret Lathe) เคร่ืองลับคมตัด

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการใชอุปกรณพิเศษในงานเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด เครื่องเจียระไน เคร่ืองลับ
คมตัด เคร่ืองลับคมตัด เคร่ืองกลึงก่ึงอัตโนมัติ

2. สรางช้ินสวนเคร่ืองกลดวยการใชอุปกรณพิเศษสําหรับงานกลึง งานไส งานกัด งานเจียระไน
3. ลับ ดอกกัด กัดเฟองเฉียง วัดตรวจสอบช้ินงานและการบํารุงรักษา เคร่ืองลับคมตัด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับอุปกรณพิเศษของเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เครื่องกัด เครื่องเจียระไน สวนประกอบ และวิธี

การใชงานของเคร่ืองกลึงก่ึงอัตโนมัติ เคร่ืองลับคมตัด ชนิดของหินลับคมตัด การคาํนวณการกัดรองเฉียง ความ
ปลอดภัย และการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล

ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานกลึงดวยหนาจาน (Face Plate) งานกลึงดวยเคร่ืองกลึงก่ึงอัตโนมัติ (Turret 
Lathe) งานกัดเฟองเฉียง งานไสรูปทรง งานไสรองสไปรย งานเจียระไนรใูน งานเจียระไนเรียว งานเจียระไน
มุม งานเจียระไนบาฉาก งานลับดอกกัด งานวัดและงานตรวจสอบช้ินงาน และการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล
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2102 - 2110 งานเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี 6 (12)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการ โครงสรางและสวนประกอบของเคร่ือง CNC
2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรม CNC และปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรกล CNC
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางของเครือ่งซีเอ็นซี
2. ควบคุมการทํางานของเคร่ืองซีเอ็นซี
3. เขียนโปรแกรมและปรับต้ังเคร่ืองซีเอ็นซี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการ โครงสราง และสวนประกอบของเคร่ือง CNC ในระบบการควบคุม ระบบ

แนวแกน ระบบโคออดิเนต โครงสรางโปรแกรมตามมาตรฐาน
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม ในงานเคร่ืองกลึง งานเคร่ืองกัด การ

ตรวจสอบดวยโปรแกรม Simulation หรือเคร่ือง CNC การปรับแตงต้ังศูนยมีด ปรับแตงตั้งศูนยงาน ปรับแก
โปรแกรม และปรับขนาดงาน

2102 - 2111 งานอบชุบโลหะ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอบชบุ และคุณสมบัติทางกลของเหล็ก ชนิดของเตาชุบ สารจุมชุบ
และวิธีการอบชุบเหล็ก

2. เพ่ือใหสามารถอบชุบเหล็ก และทดสอบความแข็ง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปรับปรุงคุณสมบัติของเหล็กโดยวิธีการอบชบุ
2. อบชุบแข็งแบบ Casehardening แบบ Pack Carburizing การ Tempering และ Annealing
3. ตรวจวัดความแข็งของเหล็กกลาท่ีผานการอบชุบดวยเครื่องทดสอบความแข็ง ตามมาตรฐาน       
รอกเวล วิคเกอรและบริเนล

4. เก็บบํารุงรักษาเตาอบชุบ  เคร่ืองมือท่ีใชงานและเคร่ืองมือ ทดสอบความแข็งไดถูกวิธี
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับหลักการอบชุบและคุณสมบัติทางกลของเหล็กชนิดตางๆ ตามมาตรฐาน การใชงาน เตา
ชุบแบบตางๆ และวิธีการใชอุปกรณ วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติความแข็งแบบตางๆ การอานตารางอุณหภูมิ
เวลา การเลือกสารจุมชุบ การดูสีเปรียบเทียบกับอุณหภูมิ
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ปฏิบัติงานชุบแข็งเหล็กกลาคารบอน (Carbon Steel) เหล็กเคร่ืองมือ (Tool Steel) งานอบออน 
(Annealing) อบคลายเครียด (Tempering) งานปรับสภาพโครงสราง (Normalizing) งานเติมคารบอน 
(Carbonizing) งานชุบผิวแข็ง (Surface Hardening) งานทดสอบความแข็ง

2102 - 2112 กรรมวิธีการผลิต 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการการผลิตชิน้สวน
2. เพ่ือใหสามารถเลือกกระบวนการผลิตใหเหมาะสมกับงาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิตชิน้งานโดยเคร่ืองจักรกล การข้ึนรูปรอน การขึ้นรูปเย็น การข้ึนรูปพลาสติก
แบบตาง ๆ

2. เลือกวิธีการผลิตช้ินงานท่ีเหมาะสมกับสภาวะกําหนด
3. กําหนดองคประกอบทางดานเคร่ืองจักร อุปกรณและลําดับข้ันการผลิตช้ินงานโดยเคร่ืองจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของกระบวนการผลิตโลหะดวยเคร่ืองมือกล การข้ึนรูปรอน การขึ้นรูปเย็น การขึ้นรูป

ดวยกรรมวิธีทางไฟฟา เคมี คล่ืนความถ่ีสูง การข้ึนรูปพลาสติกดวยวิธีตางๆ

2102 – 2113 งานสรางเคร่ืองมือจับยึดช้ินงาน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานอุปกรณนําคมตัด (Jig)  และอุปกรณจับยึดช้ินงาน (Fixture)
2. เพ่ือใหสามารถสรางอุปกรณนําคมตัด (Jig) และอุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Fixture) ไปใชงานใน
เคร่ืองจักรกล ไดอยางปลอดภัย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงานอุปกรณนําคมตัด (Jig) อุปกรณจับยึดช้ินงาน (Fixture)
2. สรางช้ินสวนประกอบและทดลองอุปกรณนําเจาะ
3. สรางช้ินสวน ประกอบและทดลองอุปกรณจับยึดช้ินงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ ชนิด ประเภท มาตรฐานการใชงานของอุปกรณนําคมตัด (Jig) และอุปกรณจับยึดช้ิน

งาน (Fixture) หลักการออกแบบอุปกรณนําคมตัด (Jig) และอุปกรณจับยึดช้ินงาน (Fixture)
ปฏิบัติการสรางชุดอุปกรณนําคมตัด (Jig) และชุดอุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Fixture) ตามแบบกําหนด 

และการทดสอบใชงาน

2102 - 2114 กลศาสตรเครื่องกล 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักกลศาสตร  แรง โมเมนต ความเสียดทาน ความเร็ว ความเรง จุดศนูยถวง
และความเคน

2. เพ่ือใหสามารถคํานวณ และออกแบบเบ้ืองตน ช้ินสวนอุปกรณท่ีเก่ียวกับงานเคร่ืองกล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคิด และการทํางาน ท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิด
ชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคํานวณหาแรง โมเมนต ความเคน ความเสียดทาน ความเร็ว ความเรง จุดศนูยถวง
2. คํานวณ และออกแบบเบ้ืองตน ช้ินสวนอุปกรณท่ีเก่ียวกับงานเคร่ืองกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักกลศาสตร แรง การรวมและแยกแรง โมเมนต ความเสียดทาน ความเร็ว ความเรง จุดศนูย

ถวง และความเคน การคํานวณและประยุกตใชเบ้ืองตน เก่ียวกับการออกแบบชิ้นสวนและอุปกรณในงาน
เคร่ืองกล

2102 - 2115 งานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการบํารุงรักษาเชิงปองกัน
2. เพ่ือใหซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลตามแผนงาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล การหลอล่ืน การถอดประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักร
กล

2. จัดระบบการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลในโรงงาน ทําประวัติการซอมและบํารุงรักษา
3. ถอดประกอบ ซอม ปรับแตงและปรับต้ังช้ินสวนเคร่ืองจักรกล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ วิธีการซอมบํารุงรักษาเชิงปองกัน เทคนิคการถอดประกอบช้ินสวน การปรับแตง การ

ปรับผิว การติดต้ัง และการใชเคร่ืองมือในงานซอมบํารุง
ปฏิบัติงานบํารุงรักษา การปรับแตง การถอดประกอบ การตรวจปรับเครื่องจักรในโรงงาน การเคล่ือน

ยาย และการติดต้ังเคร่ืองจักรในโรงงาน และความปลอดภัยในการซอมบํารุง

2102 - 2116 งานสรางเคร่ืองมือตัด 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางมีดตัดแบบคมตัดเดียว (Single Point) และแบบหลายคมตัด

(Multiple point Cutting tools) ไดท้ังประเภทบัดกรีแข็ง (Hard Soldering) และ ประเภทถอด
เปล่ียนได (Insert)

2. เพื่อใหสามารถสราง เคร่ืองมือตัดแบบคมตัดเดียวและแบบหลายคมตัด
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางเครือ่งมือตัดแบบคมเด่ียวและแบบหลายคมตัด
2. สรางเคร่ืองมือตัดแบบคมเด่ียว ท้ังบัดกรีแข็งและถอดเปล่ียน
3. สรางเคร่ืองมือตัดแบบหลายคม ท้ังบัดกรีแข็ง และถอดเปล่ียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิดของเคร่ืองมือตัด องคประกอบของคมตัดแบบคมตัดเดียว (Single point Cutting tools) และ

แบบหลายคมตัด (Multiple point Cutting Tools)  ประเภทบัดกรีแข็ง และถอดเปล่ียนได
ปฏิบัติสรางเคร่ืองมือตัดแบบคมตัดเดียว และแบบหลายคมตัด ท้ังประเภทบัดกรีแข็ง (Hard

Soldering) และประเภทถอดเปล่ียนได (Insert)

2102 - 2117 งานหลอโลหะ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและวิธีหลอโลหะ
2. เพ่ือใหสามารถหลอโลหะเบ้ืองตน การใชเคร่ืองมือชวยในการหลอโลหะ การเทนํ้าโลหะและการ
ตกแตงช้ินงานหลอ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิตชิน้งานโดยเคร่ืองจักรกล การข้ึนรูปรอน การขึ้นรูปเย็น การข้ึนรูปพลาสติก
แบบตาง ๆ

2. เลือกวิธีการผลิตช้ินงานท่ีเหมาะสมกับสภาวะกําหนด
3. กําหนดองคประกอบทางดานเคร่ืองจักร อุปกรณและลําดับข้ันการผลิตช้ินงานโดยเคร่ืองจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการ กรรมวิธีการหลอโลหะเบ้ืองตน การแกไขขอบกพรอง ประเภทของงานหลอ

ชนิดของเตาหลอม ชนิดของกระสวน คุณสมบัต ิและสวนผสมของการหลอ สารเคมีท่ีใชในงานหลอ เครื่องมือ 
อุปกรณในการทําแบบ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และความปลอดภัยในการหลอโลหะ

ปฏิบัติงานทํากระสวนอยางงาย ทําไสแบบ การใชเคร่ืองมืออุปกรณทําแบบหลอ การหลอม การเทนํ้า
โลหะ การตกแตงชิน้งานหลอ

2102 - 2118 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการเคลือบผิวโลหะทางเคมี–ไฟฟา และวิธีเคลือบผิวดวย
พลาสติก

2. เพ่ือใหสามารถชุบเคลือบผิวโลหะทางเคมี–ไฟฟา และพลาสติก แกไขขอบกพรองตางๆ ท่ีเกิด
จากการชุบเคลือบผิว

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเคลือบผิวโลหะทางเคมี - ไฟฟาและเคลือบผิวดวยพลาสติก
2. ชุบเคลือบผิวช้ินงานดวยวิธีทางเคมี - ไฟฟา
3. ชุบเคลือบผิวช้ินงานดวยพลาสติก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการ วิธีการชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีทางเคมี–ไฟฟา การเคลือบผิวช้ินงาน

ดวยพลาสติก การเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน การแกไขขอบกพรองท่ีเกิดจากการชุบเคลือบผิว
ปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวโลหะดวยวิธีทางเคมี–ไฟฟา งานชุบเคลือบผิวดวยพลาสติก
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2102 - 2119 งานปรับ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ มาตรฐาน วิธีการในงานขูดผิว การใชเคร่ืองมือและการตรวจสอบ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานปรับผิวงานดวยวิธีการขูดผิว
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการขูดปรับผิว ช้ินสวนเคร่ืองจักรกล
2. ขูดปรับผิวของช้ินสวนเคร่ืองจักรกล
3. ประกอบและปรับแตงช้ินสวนเคร่ืองจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ มาตรฐาน วิธีการ การใชเคร่ืองมือ อุปกรณ ในงานปรับ ผิวราบ ผิวโคง รางเล่ือน บูช รู

ควาน การปรับศูนย ปรับความขนาน และการตรวจสอบมาตรฐานชิ้นงาน
ปฏิบัติงานขูดปรับผิวแนวราบ ผิวโคง รางเล่ือน ของช้ินสวนเคร่ืองจักร ทําการแกปรับศูนย ปรับความ

ขนาน ปรับล่ิมรางเล่ือนดวยเคร่ืองมืองานขูดปรับผิว การเลือกใชเคร่ืองมืออยางถูกตอง งานลับคมเคร่ืองมือขูด
และปฏิบัติงานตรวจสอบความเท่ียงตรงตามมาตรฐานของงานขูด

2102 - 2120 การประมาณราคา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการวางแผน การคาํนวณหาระยะเวลาในการผลิตชิน้งาน
2. เพ่ือใหสามารถกําหนดกระบวนการ ข้ันตอนการคิดราคาช้ินงานผลิต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคิด การทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผนการประมาณเวลาทํางาน ประมาณราคาคาใชจายในการผลิตชิ้นงานดวย
เคร่ืองจักรกล

2. ประมาณราคาช้ินงานกลึง ช้ินงานกัด ช้ินงานเจียระไน ช้ินงานหลอ ชิ้นงานตัดเจาะ งานกดขึ้นรูป
โลหะ และงานฉีดพลาสติก

3. จัดทํารายงานการประมาณราคา การผลิตช้ินงาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการ วิธีการวางแผน กระบวนการคดิราคา โดยศึกษาแบบส่ังงาน การแยกรายการวัสดุ ชนิด
ของวัสดุราคาคาวัสด ุ วิเคราะหข้ันตอนการผลิต กําหนดเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ การคาํนวณหาระยะเวลาในการ
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ผลิตช้ินงาน การคิดราคาคาแรง ภาษี คาเสื่อมราคาเครื่องจักร คาดําเนินการ ตนทุน กําไร ของชิน้งานผลิต การ
จัดทํารายการเสนอราคา

2102 – 2121 งานระบบสงกําลังเคร่ืองจักรกล 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบสงกําลังเคร่ืองจักรกล
2. เพ่ือใหสามารถ ตรวจสภาพ สอบขนาดช้ินสวนระบบสงกําลังเคร่ืองจักรกล และจัดทําราย
ละเอียดคูมือประจําเคร่ืองเคร่ืองจักรกล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคิด การทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบการสงกําลังในเครือ่งกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียรระไน ระบบไฮดรอลิกส
2. ถอด ประกอบชิ้นสวนประกอบของระบบสงกําลังของเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน 
ระบบไฮดรอลิกส

3. เปล่ียนช้ินสวนประกอบและปรับต้ัง ทดสอบระบบสงกําลังของเคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด เจียระไน 
ระบบไฮดรอลิกส

4. สรุปบันทึกรายงานบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ และเครื่องจักรตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการทํางานของระบบสงกําลัง วิธีการสงกําลังของเคร่ืองจักรกลแบบตางๆ
ปฏิบัติ เก่ียวกับการ ตรวจสภาพ ถอด ประกอบช้ินสวนตนแบบระบบสงกําลังของเคร่ืองเจาะ เครื่อง

กลึง เคร่ืองไส เครื่องเจียระไน เคร่ืองกัด สอบขนาด คํานวณและทวนสอบระบบสงกําลังท้ังระบบ และความ
ปลอดภัยของเครื่องจักรกล

2102-2201 งานเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบเครือ่งทําความเย็นและปรับอากาศ
2. เพ่ือใหสามารถซอมบํารุงรักษาแกไขขอบกพรองของระบบเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย ประณีต และตระหนักถึง  ความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบและการซอมบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศในอุต
สาหกรรม

2. ติดต้ัง ซอมบํารงุ แกไขขอบกพรองของระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
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3. บรรจุสารทําความเย็น และตรวจสอบเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศแบบตางๆ ความรอน 
ความดัน วงจรไฟฟา และอุปกรณตางๆ การบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ งานทอ งานแลน
ประสาน งานตอวงจรไฟฟา การทําสุญญากาศ การบรรจุสารทําความเย็น การติดต้ังบํารุงรักษาและตรวจสอบ
เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ

2102-2202 งานเครือ่งมือกล 6 (12)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการและเทคนิคการทํางานของเครื่องมือกลชนิดตางๆ และ
อุปกรณชวยท่ีใชกับเคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐานและใชเคร่ืองมืออุปกรณและอุปกรณพิเศษ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย  ประณีต  และตระหนักถึงความ  ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคนิคการทํางานของเครื่องมือกลชนิดตางๆ การคํานวณหาความเร็วรอบ 
ความเร็วตัด ความเร็วขอบของเคร่ืองมือตัดชนิดตางๆ

2. สรางช้ินสวนเคร่ืองกลดวยเคร่ืองมือกลชนิดตางๆ และอุปกรณพิเศษ
3. ลับคมตัดของเคร่ืองมือตัดชนิดตางๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของเครื่องมืออุปกรณประกอบของเครื่องกลึง เครื่องกัด 

เคร่ืองใส เคร่ืองเจาะ เครื่องเจียระไน การคํานวณหาความเร็วรอบ ความเร็วตัด ความเร็วขอบ เคร่ืองมือตัด 
(Cutting Tools) ชนิดตางๆ การลับมีดกลึง ลับดอกสวาน งานกลึงปาดหนา กลึงปอกผิว กลึงตกบา กลึงเกลียว 
งานพิมพลาย  ควานร ู เจาะร ู รีมเมอร งานกัดรอง กัดราบ กัดเฟองตรง งานไสราบ ไสฉาก ไสมุมและงาน
เจียระไนผิวราบ

2102-2203 งานช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ชนิด หนาท่ีของช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองจักรกล
2. เพ่ือใหสามารถถอดประกอบ วัด  ตรวจสอบ  ปรับแตงและบํารุงรักษาช้ินสวนเคร่ืองจักรกล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบและตระหนักถึงความปลอด
ภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ชนิด หนาท่ี  ช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองจักรกล
2. ถอดประกอบวัด  ตรวจสอบ ปรับแตงและบํารุงรักษาช้ินสวนเคร่ืองจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ ชนิด หนาท่ี ช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองจักรกล มาตรฐานระบบงาน

สวม สกร ูนัตสลัก สปริง แหวน เพลา ล่ิม รองล่ืน ตลับลูกปน เฟอง สายพาน มูเล คัปปลิง การถอดประกอบ 
วัดตรวจสอบ ปรับแตงช้ินสวนเคร่ืองจักรกล

2102-2204 เขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการอานและเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องจักรกล แบบภาพ
ประกอบ

2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองจักรกลแบบภาพประกอบและ      ภาพส่ังงาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเขียนแบบดวยความเรียบรอย และประณีต

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานและเขียนแบบชิน้สวนมาตรฐาน  สัญลักษณ  เคร่ืองจักรกล  การเขียนภาพตัด
ภาพประกอบ  และภาพส่ังงาน

2. เขียนแบบช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองจักรกล  แบบภาพประกอบและภาพส่ังงาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการอานแบบ เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน สัญลักษณ เพลา สลัก สกรูโบลท 
นัต ล่ิม สปริง รองล่ืน ตลับลูกปน เฟอง สายพาน พูลเล ลูกเบ้ียว คับปลิง การเขียนภาพตัด และภาพประกอบ
และภาพส่ังงาน

2102 - 2205 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชงานและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล คุณลักษณะและขอกําหนด
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนงานและดําเนินงานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลตามขอกําหนด
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเขียนแบบดวยความเรียบรอย และประณีต

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชงานและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล  คุณลักษณะและขอกําหนดตามมาตรฐานของ
บริษัทผูผลิต
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2. วางแผนงานและดําเนินงานบํารงุรักษาเครือ่งจักรกล การหลอล่ืน การเปล่ียนถายนํ้ามันหลอล่ืน
ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการบํารุงรักษาเชิงปองกันของเคร่ืองจักรกล ระบบ และวิธีการหลอล่ืน การเปล่ียนถายนํ้า

มันหลอล่ืน  การวางแผนเตรียมวัสดุอุปกรณช้ินสวนเคร่ืองจักรกล และปฏิบัติงานบํารุงรักษาเชิงปองกันเคร่ือง
จักรกลตางๆ การหลอล่ืนระบบการเคล่ือนท่ี และระบบสงกําลังของเคร่ืองจักรกลชนิดตางๆ ตามมาตรฐานของ
บริษัทผูผลิต

2102-2206 งานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล  1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล การศึกษาคูมือการบํารุงรักษา  คูมือ
การถอดประกอบและซอมบํารงุของเคร่ืองจักรกล

2. เพ่ือใหสามารถเลือกและใชเคร่ืองมืองานซอมบํารุงรักษา ถอดประกอบ หลอล่ืน ชิ้นสวนเครื่อง
จักรกลไดตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความตรงตอเวลาท่ีกําหนดไดอยางถูกตอง  และตระหนักถึง
ความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลตามคูมือบํารุงรักษา
2. ปรับแตง ปรับต้ังเคร่ืองมือซอมบํารุงเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกล
3. ใชเคร่ืองมือในการซอมบํารุง ถอดประกอบเคร่ืองจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิวัฒนาการ หลักการ ข้ันตอน วิธีการซอมบํารุงรักษาอุปกรณช้ินสวนเคร่ืองจักรกล การหลอล่ืน

การศึกษาคูมือประกอบ การจัดทําประวัติการบํารุงรักษาและซอมบํารุง และปฏิบัติงานถอดประกอบ ตรวจ
สอบ บํารุงรักษา ซอมช้ินสวนเคร่ืองจักรกลตางๆ การทดสอบและทดลองการทํางานหลังซอมบํารุงตามมาตร
ฐานของบริษัทผูผลิต

2102-2207 งานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล  2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการทํางานของเคร่ืองมืออุปกรณ หลักการเคล่ือนยายและติดต้ัง
เคร่ืองจักรกลชนิดตางๆ การเสื่อมสภาพของชิ้นสวนเครื่องจักรกล การจัดทําประวัติ การซอมและ
การติดต้ังเคร่ืองจักรกล
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2. เพ่ือใหสามารถวางแผนงานและดําเนินงาน ติดต้ัง บํารุงรักษาเครื่องจักรกลดวยเครื่องมืองานซอม
และคูมือ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความตรงตอเวลาท่ีกําหนดไดอยางถูกตอง  และตระหนักถึง
ความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการศึกษาคูมือการถอดประกอบและซอมบํารงุรักษาเครือ่งจักรกล
2. เขาใจหลักการใชเคร่ืองมือในการซอมบํารุงเครือ่งมือจักรกล
3. ใชเคร่ืองมือในการซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล
4. ถอดและประกอบช้ินสวนงานเคร่ืองจักรกล
5. บํารุงรักษาและความปลอดภัยในการซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องจักรกล เคร่ืองมืออุปกรณ และหลักการเคล่ือนยายเคร่ืองจักรกล การ

เส่ือมสภาพ การจัดทําประวัติ การวางแผนและโครงการ การติดต้ังเคร่ืองจักรกล การจัดเตรียมช้ินสวน และ
ปฏิบัติงานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล ถอดเปล่ียนช้ินสวนเคร่ืองจักรกล ตรวจสอบการทํางานอุปกรณ  นิวเมติกส
และไฮดรอลิกส และอุปกรณไฟฟา จัดทําช้ินสวน ทดแทน การเคล่ือนยายและติดต้ังเคร่ืองจักรกล  และจัดทํา
ประวัติ รายงานการซอม

2102-2208 งานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ชนิดโครงสราง สวนประกอบของมอเตอรไฟฟา
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังตรวจ บํารุงรักษาและทดสอบการทํางานของมอเตอรไฟฟา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอยประณีต  และตระหนักถึงความ   ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ชนิด โครงสรางและสวนประกอบของมอเตอรไฟฟา
2. วางแผน ติดต้ัง ปรับต้ังเคร่ืองกลไฟฟา
3. ตรวจสอบและบํารงุรักษาเคร่ืองกลไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับมอเตอรไฟฟา หลักการทํางาน ชนิด โครงสราง สวนประกอบการใช

พลังงานและการใหพลังงานของเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ มอเตอรหลาย
ความเร็ว สเต็ปปงมอเตอร เซอรโวมอเตอร การนํามอเตอรมาใชงาน เทคนิคการติดต้ัง ตรวจสอบ และบํารุง
รักษามอเตอร
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2102-2209 เขยีนแบบไฟฟา 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจความหมายและการใชสัญลักษณในงานเขียนแบบไฟฟา
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในงานติดต้ังไฟฟาแสงสวาง ไฟฟากําลัง งาน
เคร่ืองกลไฟฟาและควบคุม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอยประณีต  และตระหนักถึงความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการใชสัญญาลักษณในงานเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน
2. เขียนแบบงานติดต้ังไฟฟาแสงสวาง ไฟฟากําลัง งานเครื่องกลไฟฟาและควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบ สัญลักษณงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน DIN ANSI  IEC  

JIS และ TIS ออกแบบและเขียนแบบงานติดต้ังไฟฟาแสงสวางและระบบไฟฟากําลัง เขียนแบบงานเคร่ืองกล 
ไฟฟาและงานควบคุมดวยคอนแทกเตอรและอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ (One line Diagram  Schematic 
Diagram Wiring and Connection Diagram) เขียนบล็อกไดอะแกรมของวงจรควบคุมทาง ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส

2102-2210 งานปรับแตงช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิธีการวัดและตรวจสอบ  การปรับแตงช้ินสวนของเคร่ืองจักรกล
2. เพ่ือใหสามารถปรับแตงช้ินสวน และปรับศูนยเคร่ืองจักรกล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน ดวยความเรียบรอย ประณีต และตระหนักถึงความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปรับแตงชิน้สวนเคร่ืองจักรกล
2. ปรับแตงช้ินสวนเคร่ืองจักรกล
3. การปรับศูนยเคร่ืองจักรกล
4. ตรวจสอบงานปรับแตงช้ินสวนเคร่ืองจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานปรับแตงช้ินสวนเคร่ืองจักรกล งานขูดปรับผิวงาน รางเล่ือน ล่ิม รองล่ืน รูควาน    ปรับศูนย  

และการตรวจสอบแนวศูนย
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2102-2211 งานบริการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจการวางแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบสภาพ จัดทําช้ินสวนเพ่ืองานซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเรียบรอยประณีต ตระหนักถึงความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล
2. ตรวจสอบสมรรถนะของเคร่ืองจักรกล
3. สรางช้ินสวนเพ่ือซอมเคร่ืองจักรกล
4. ซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล จัดทําแผนภูมิบํารุงรักษา ประวัติการใชและบํารุงรักษางานซอม

บํารุงและงานซอมสรางช้ินสวนเคร่ืองจักรกล

2102-2212 การวัดและตรวจสอบ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชงาน ชนิด หนาท่ีของเคร่ืองมือวัดและตรวจสอบ
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดและตรวจสอบใหเหมาะสม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเรียบรอยประณีต ตระหนักถึงความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชงานชนิด หนาท่ีของเคร่ืองมือวัดและตรวจสอบ
2. ใชเคร่ืองมือวัดและตรวจสอบขนาด อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล
3. บํารุงรักษา ปรับต้ัง ปรับแตงเคร่ืองมือวัดและตรวจสอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ ชนิด และการใชเครื่องมือวัด เครื่องมือถายทอดขนาด เครื่องมือตรวจสอบขนาด  

อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหลท้ังระบบเมตริกและระบบอังกฤษ และปฏิบัติการใชเคร่ืองมือวัด เคร่ืองมือถาย
ทอดขนาด และเคร่ืองมือตรวจสอบ

2102-2213 ระบบปมและทอในงานอุตสาหกรรม 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของปมและเครือ่งอัดอากาศ ทอและอุปกรณ
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2. เพ่ือใหสามารถซอม  และบํารุงรักษาปมนํ้า และเคร่ืองอัดอากาศ ติดต้ังทอและอุปกรณ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน ดวยความเรียบรอย และตระหนักถึงความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีการเลือกใชทอและอุปกรณทอในงานอุตสาหกรรม
2. เขาใจหลักการทํางาน การติดต้ัง และซอมบํารุงปมและเคร่ืองอัดอากาศ
3. เลือกใชทอและอุปกรณทอในงานอุตสาหกรรม
4. ติดต้ัง ถอด ประกอบและซอมบํารงุปมและเคร่ืองอัดอากาศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภท ชนิด คุณลักษณะและการใชงานของปม และเครื่องอัดอากาศแบบตางๆ สัญลักษณทอ

และอุปกรณตางๆ ที่ใชสําหรับการตอทอในงานอุตสาหกรรม และปฏิบัติการถอดประกอบ ทดสอบการทํางาน
และบํารุงรักษาปมนํ้า เคร่ืองอัดอากาศ และการตอทอแบบตางๆ

2102-2214 วัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจชนิดและสมบัติของวัสดุหลอล่ืน
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชและเก็บรักษาวัสดุหลอล่ืนในงานอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีจิตสํานึกในการเปนชางท่ีดี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเลือกใช ชนิด สมบัติและมาตรฐานของวัสดุหลอล่ืน
2. เลือกใชวัสดุหลอล่ืนในงานผลิต ซอมบํารุงตามสมบัติและมาตรฐานของวัสดุหลอล่ืน
3. จัดทําตารางเวลาการเปล่ียน เก็บรักษาวัสดุหลอล่ืนชนิดตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิดและสมบัติของวัสดุหลอล่ืน  การเก็บรกัษา  การใชวัสดุหลอล่ืนในงานอุตสาหกรรม

2102-2215 เคร่ืองมือและอุปกรณในงานซอมบํารุง 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับเคร่ืองมือและอุปกรณในการถอด และประกอบช้ินสวนของเคร่ืองมือ
กลในการซอมบํารุง

2. เพ่ือใหสามารถกําหนดวิธีการซอมบํารุงเคร่ืองมือกล
3. เพ่ือใหมีจิตสํานึกในการเปนชางท่ีดี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การซอมบํารุงช้ินสวนเคร่ืองมือกลและอุปกรณท่ีใชในงานซอมบํารุง
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2. ใช ปรับแตง ปรับต้ัง ติดต้ังเคร่ืองมือกลและอุปกรณท่ีใชในงานซอมบํารุง
3. ถอด ประกอบช้ินสวนเคร่ืองกลึง เครื่องกัด เคร่ืองไส  เครื่องเจาะและเครื่องเจียระไน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหนาท่ี และการใชงานของเคร่ืองมืออุปกรณชนิดตางๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติในการซอมบํารุง

เคร่ืองกลึง เครื่องกัด เคร่ืองใส เคร่ืองเจาะ เครื่องเจียระไน

2102 – 2216 งานระบบสงกําลังเคร่ืองจักรกล 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบสงกําลังเคร่ืองจักรกล
2. เพ่ือใหสามารถ ตรวจสภาพ สอบขนาดช้ินสวนระบบสงกําลังเคร่ืองจักรกล และจัดทําราย
ละเอียดคูมือประจําเคร่ืองเคร่ืองจักรกล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคิด การทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบ
ตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบสงกําลังในเคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด เครื่องเจียรระไน ระบบไฮดรอ
ลิกส

2. ถอด ประกอบชิ้นสวนประกอบของระบบสงกําลังของเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน 
ระบบไฮดรอลิกส

3. เปล่ียนช้ินสวนประกอบและปรับต้ัง ทดสอบระบบสงกําลังของเคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด เจียระไน 
ระบบไฮดรอลิกส

4. สรุปบันทึกรายงานบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ และเครื่องจักรตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา หลักการทํางานของระบบสงกําลัง วิธีการสงกําลังของเคร่ืองจักรกลแบบตางๆ
ปฏิบัติ เก่ียวกับการ ตรวจสภาพ ถอด ประกอบช้ินสวนตนแบบระบบสงกําลังของเคร่ืองเจาะ เครื่อง

กลึง เคร่ืองไส เครื่องเจียระไน เคร่ืองกัด สอบขนาด คํานวณและทวนสอบระบบสงกําลังท้ังระบบ และความ
ปลอดภัยของเครื่องจักรกล

2102-2217 งานเช่ือมซอมบํารุง 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเชือ่มซอมบํารุง การเลือกใชลวดเช่ือมในงานซอม และงานพนพอก
ผิวโลหะ

2. เพ่ือใหสามารถเช่ือมซอมแซมช้ินสวนเคร่ืองจักรกลและการพนพอกผิวโลหะ
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตระหนักถึงความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการของงานเชือ่มซอมบํารุงเหล็กกลาผสม เหล็กหลอ โลหะผสมอะลูมิเนียม เหล็กกลาไร
สนิม พลาสติก และพนพอกผิวโลหะดวยกรรมวิธีตางๆ และปฏิบัติงานเช่ือมผิวโลหะซอมแซมช้ินสวนเคร่ือง
จักรกล

2102-2218 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถนําวิชาคณิตศาสตรมาประยุกตใชกับงานเครื่องกล
2. เพื่อสรางเจตคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรสําหรับใชในงานชาง  หรืองานวิศวกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคํานวณเก่ียวกับงานดานเครือ่งกล
2. คํานวณความยาว พ้ืนท่ี ปริมาตร นํ้าหนักวัสดุ และความเร็วตาง ๆ ในงานเคร่ืองกล
3. คํานวณหาอัตราทดของระบบสงกําลัง
4. คํานวณหาเวลาในการทํางานเคร่ืองมือกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและคํานวณความยาว พ้ืนท่ี ปริมาตรและน้ําหนักของชิ้นงาน พิกัดความเผ่ือ ความเร็วรอบ 

ความเร็วขอบ ความเร็วตัด ระบบสงกําลังดวยสายพาน และเฟอง เรียว เกลียว อัตราทดของเคร่ืองมือกลอยาง
งาย และเวลาในงานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ

2102-2301 การเขยีนภาพสเกตช 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการถายทอดรายละเอียดของรูปลักษณจากตนแบบใหเปนภาพสองมิติและ
สามมิติโดยการสเกตชดวยมือเปลา

2. เพ่ือใหสามารถสเกตชรูปเรขาคณิตและสัญลักษณบนระนาบฉายปกติและระนาบเอียง สเกตช
ภาพแยกช้ินและภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองกลสองมิติและสามมิติจากตนแบบซ่ึงเปนแบบเขียน 
เปนของจริงและจินตนาการ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต อดทน มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา

1. สเกตชรูปเรขาคณิตและสัญลักษณบนระนาบ
2. สเกตชภาพประกอบและภาพแยกช้ินสวนเคร่ืองกลสองและสามมิติ



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545

110

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเขียนภาพสเกตชดวยมือเปลาจากตนแบบซ่ึงเปนแบบเขียน เปนของจริงและ

จินตนาการ ความสําคัญของการสเกตช เทคนิคในการสเกตชรูปเรขาคณิตและสัญลักษณบนระนาบปกติและ
ระนาบเอียง การสเกตชภาพฉายแยกช้ินและภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองกลสองมิติและสามมิติจากตนแบบ

2102-2302 การเขียนแบบช้ินสวนมาตรฐาน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจมาตรฐานและหลักการเขียนแบบ การระบุคุณภาพผิวและเกณฑความคลาด
เคล่ือน สลักเกลียว สลักอัด สปริง เพลา ล่ิม สไปลน รองล่ืน และตลับลูกปน สัญลักษณงานเช่ือม
และการเขียนรายการวัสดุ

2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบช้ินสวนมาตรฐาน เขียนภาพตัด ระบุคุณภาพผิวและเกณฑความคลาด
เคล่ือน เขียนแบบสลักเกลียว สลักอัด สปริง เพลา ล่ิม สไปลน รองล่ืน และตลับลูกปน เขียนแบบ
สัญลักษณงานเช่ือมและเขียนรายการวัสดุ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบและมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการและขอกําหนดของมาตรฐานในการเขียนแบบชิน้สวน
2. เขียนแบบช้ินสวนมาตรฐานเพ่ือการผลิตหรือการใชงาน
3. เขียนรายการช้ินสวนเพ่ือการวางแผนความตองการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชมาตรฐานและวิธีการเขียนแบบช้ินสวน การเขียนภาพตัด การระบุคุณ

ภาพผิวและเกณฑความคลาดเคล่ือน เกลียว สลักอัด สปริง เพลา ล่ิม สไปลน รองล่ืน และตลับลูกปน การเขียน
แบบสัญลักษณงานเช่ือม การเขียนรายการวัสดุ

2102-2303 การเขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองจักรกล 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบเฟอง คลัตช คลัปปลิง เบรก ลอสายพานและลูกเบ้ียว
2. เพ่ือใหสามารถ เขียนแบบเฟอง คลัตช คลัปปลิง เบรก ลอสายพาน และ ลูกเบ้ียว
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบชิน้สวนมาตรฐานเครือ่งจักรกล
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2. เขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองจักรกล เฟองตรง เฟองเฉียงและเฟองดอกจอก คลัตช คลัปปลิง  เบรก ลอ
สายพาน และ ลูกเบ้ียว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติสเกตชแบบเขียนแบบเฟอง เฟองตรง เฟองเฉียงและเฟองดอกจอก คลัตช คลัปปลิง

เบรก ลอสายพาน และ ลูกเบ้ียว

2102-2304 การเขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองมือกล 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ เขียนแบบชุดแทนทายเคร่ืองกลึง ชุดปอมจับมีดเคร่ืองกลึง ชุดเพลา
หัวจับเคร่ืองกลึง ปากกาจับงานเคร่ืองไส ชุดปอนอัตโนมัติเคร่ืองไส ปากกาจับงานเคร่ืองกัด

2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบชุดแทนทายเคร่ืองกลึง ชุดปอมจับมีดเคร่ืองกลึง ชุดเพลา หัวจับเคร่ือง
กลึง ปากกาจับงานเคร่ืองไส ชุดปอนอัตโนมัติเคร่ืองไส ปากกาจับงานเคร่ืองกัด

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการเขยีนแบบและการทํางานของชิน้สวนเคร่ืองมือกล
2. อานแบบชิ้นสวนเครื่องมือกล
3. เขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองมือกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเขียนแบบชุดแทนทายเคร่ืองกลึง ชุดปอมจับมีดเคร่ืองกลึง ชุดเพลาหัวจับเคร่ืองกลึง

ปากกาจับงานเคร่ืองไส ชุดปอนอัตโนมัติเคร่ืองไส ปากกาจับงานเคร่ืองกัด

2102-2305 การเขียนแบบงานโลหะแผน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแผนคล่ีโดยวิธีเสนขนาน รัศมีและสามเหล่ียม
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบผลิตภัณฑโลหะทรงเหล่ียม ทรงกระบอก ทรงกรวย ทอระบายอากาศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบแผนคล่ี
2. เขียนแบบแผนคล่ีงานผลิตภัณฑโลหะ
3. เขียนแบบแผนคลี่ระบบทอระบายอากาศ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติสเกตชแบบเขียนแบบผลิตภัณฑโลหะทรงเหล่ียม ทรงกระบอก ทรงกรวย ทอระบาย

อากาศ โดยวิธีเสนขนาน รัศมีและสามเหล่ียม

2102-2306 การเขียนแบบงานผลติ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการการสเกตชแบบและเขียนแบบงานผลิต เวลางานกลึง ไส กัด เจาะ
ประมาณการงานผลิต

2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบงานผลิต ชิ้นงานกลึง ไส  กัด  เจาะและประมาณการงานผลิต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการผลิตช้ินงานและเวลางานดวยเคร่ืองมือกล
2. เขียนแบบงานผลิตช้ินงานดวยเคร่ืองมือกล
3. จัดทําประมาณการผลิตช้ินงานดวยเคร่ืองมือกล

 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติสเกตชแบบเขียนแบบงานผลิต การระบุงานกลึง งานไส งานกัด และงานเจาะ  การ

ประมาณการ

2102-2307 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคํานวณเก่ียวกับงานชางดานเครือ่งกล
2. เพื่อใหสามารถคํานวณความยาว พ้ืนท่ี น้ําหนัก การกําหนดพิกัดความเผ่ือของช้ินงาน ความเร็ว
รอบ ความเร็วขอบและความเร็วตัด อัตราทดและระบบสงกําลังดวยสายพานและเฟอง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา

1. คํานวณเก่ียวกับมิติและนํ้าหนักของวัสดุและช้ินงานในงานเคร่ืองกล
2. คํานวณเก่ียวกับความเร็วและอัตราทดระบบสงกําลังเคร่ืองกล
3. คํานวณเวลางานผลิตดวยเคร่ืองมือกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการคํานวณความยาว พ้ืนท่ี ปริมาตร นํ้าหนัก  พิกัดความเผ่ือ  ความเร็วตัด ความเร็ว

รอบ  ความเร็วขอบ  อัตราทด ระบบสงกําลังดวยสายพานและเฟอง เวลาในการกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน
อัตราเรียว เกลียว ฟงกชันตรีโกณมิติ



สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

113

2102-2308 การเขียนแบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส การอานและเขียนวงจร
2. เพ่ือใหสามารถอานแบบวงจร สเกตชและเขียนวงจรนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีแบบแผน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก
2. อานแบบและเขียนแบบระบบนิวเมติก
3. อานแบบและเขียนแบบระบบไฮดรอลิก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติอานแบบ สเกตชและเขียนแบบวงจรนิวเมติกสและไฮดรอลิกส หลักการทํางานของ

ระบบและการควบคุม  สัญลักษณของอุปกรณและวงจร

2102-2309 โปรแกรมเอ็นซีเบ้ืองตน 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี โครงสรางโปรแกรมเอ็นซ ี การเขียน
โปรแกรมงานเคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหสามารถอานและเขียนโปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึงและงานกัด ตรวจสอบและทดสอบ
โปรแกรม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ มีแบบแผนและความคิดริเริ่มสราง
สรรค

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่งมือกลเอ็นซีและการเขยีนโปรแกรม
2. เขียนและทดสอบโปรแกรมซีเอ็นซีงานกลึง
3. เขียนและทดสอบโปรแกรมซีเอ็นซีงานกัด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติอานและเขียนโปรแกรมเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี เชน เคร่ืองกลึง เครื่องกัด โครงสรางของ

โปรแกรม คําส่ังการทํางานของคมตัด เคร่ืองมือ และอุปกรณในเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี การตรวจสอบและ
ทดสอบโปรแกรม
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2102-2310 การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการทํางานของอุปกรณของวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การอานแบบและ
เขียนแบบวงจร

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบ สเกตชและเขียนแบบงานติดต้ังไฟฟาแสงสวาง แบบระบบไฟฟากําลัง
แบบงานเคร่ืองกลไฟฟาและแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและการ
อนุรักษพลังงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบและทํางานของวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. อานแบบและเขียนแบบวงจรไฟฟา
3. อานแบบและเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติอานแบบ สเกตชและเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส สัญลักษณและการทํางาน

ของอุปกรณในแบบงานติดต้ังไฟฟาแสงสวาง แบบระบบไฟฟากําลัง  แบบงานเคร่ืองกลไฟฟา  และแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส

2102 -2311 การออกแบบเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังอุปกรณและโปรแกรมสําเร็จรูป ใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียน
แบบภาพประกอบและภาพแยกช้ินสวน 2 มิติ และภาพสาธิต 3 มิติ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ
2. ติดต้ังอุปกรณและโปรแกรมสําเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบ
3. เขียนภาพประกอบและภาพแยกช้ินสวนโดยใชคําส่ังในโปรแกรม
4. เขยีนแบบภาพสาธิตสามมิติ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ การติดต้ังอุปกรณและโปรแกรมสําเร็จ

รูป  การใชคําสั่งเขียนภาพ การเขียนภาพประกอบ ภาพแยกช้ินสวน 2 มิติ การออกแบบเขียนแบบภาพสาธิตช้ิน
สวน 3 มิติ การส่ังพิมพแบบดวยพล็อตเตอรและเคร่ืองพิมพ

2102-2312 การเขียนแบบโครงสราง 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการตอชิน้สวนของโครงสรางและการระบุในแบบโครงสราง
2. เพ่ือใหสามารถอานแบบ สเกตชและเขียนแบบโครงสรางซ่ึงใชรอยตอสลักเกลียวและหมุดยํ้า
และรอยตอเช่ือม และประมาณการแบบงานโครงสราง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ มีแบบแผนและตระหนักถึงมาตรฐาน
ความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตอชิน้สวนโครงสรางโลหะ
2. อานแบบโครงสรางโลหะ
3. เขียนแบบโครงสรางโลหะ
4. จัดทําประมาณการแบบงานโครงสรางโลหะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติอานแบบ   สเกตชและเขียนแบบโครงสรางซ่ึงใชรอยตอสลักเกลียวและหมุดยํ้า และ

รอยตอเช่ือม หลักการตอช้ินสวน สัญลักษณและการระบุขอกําหนด วัสดุและมาตรฐาน การประมาณการแบบ
งานโครงสราง

2102-2313 การเขียนแบบจ๊ิกและฟกซเจอรใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจกรรมวิธีการข้ึนรูปช้ินงานดวยเคร่ืองมือกล หลักการใชอุปกรณนําแนวและจับ
ยึดช้ินงานและการใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ

2. เพื่อใหสามารถอานแบบและสเก็ตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบอุปกรณนําแนว
และจับยึดช้ินงานเจาะและช้ินงานกัด

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยี



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545

116

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกรรมวิธีการข้ึนรูปดวยเคร่ืองมือกล
2. เขาใจหลักการใชอุปกรณนําแนวและอุปกรณจับยึดชิน้งาน
3. อานแบบและสเกตชแบบอุปกรณนําแนวและอุปกรณจับยึดช้ินงาน
4. เขียนแบบอุปกรณนําแนวและอุปกรณจับยึดช้ินงานใชคอมพิวเตอรชวย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบอุปกรณนําแนวและจับยึดชิ้นงานกรรมวิธี

การขึ้นรูปชิ้นงานดวยเครื่องมือกล หลักการทํางานของอุปกรณนําแนวและอุปกรณจับยึดชิ้นงานเจาะและงาน
กัด การอานแบบและสเกตชแบบกอนการใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนแบบภาพประกอบและภาพ
แยกช้ินและแบบส่ังงาน การประมาณการแบบอุปกรณนําแนวและจับยึดช้ินงาน

2102-2314 การเขียนแบบแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของแมพิมพโลหะและการใชคอมพิวเตอรชวยในการออก
แบบเขียนแบบ

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบแมพิมพตัดเจาะ
และแมพิมพปมข้ึนรูปโลหะ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของแมพิมพโลหะ
2. อานแบบและสเกตชแบบแมพิมพโลหะ
3. เขียนแบบแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย
4. จัดทําประมาณการแบบแมพิมพโลหะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบช้ินสวนชุดแมพิมพโลหะ หลักการทํางาน

ของแมพิมพตัดเจาะและแมพิมพปมข้ึนรูปโลหะ การอานแบบและสเกตชแบบกอนการใชคอมพิวเตอรชวย
การใชคําส่ังเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกช้ินและแบบส่ังงาน การประมาณการแบบแมพิมพโลหะ
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2102-2315 การเขียนแบบแมพิมพพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของแมพิมพพลาสติกและการใชคอมพิวเตอรชวยในการออก
แบบเขียนแบบ

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบแมพิมพฉีด  แม
พิมพเปาและแมพิมพอัดพลาสติก

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของแมพิมพพลาสติก
2. อานแบบและสเกตชแบบแมพิมพพลาสติก
3. เขียนแบบแมพิมพพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย
4. จัดทําประมาณการแบบแมพิมพพลาสติก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบช้ินสวนชุดแมพิมพพลาสติก หลักการ

ทํางานของแมพิมพฉีด แมพิมพเปาและแมพิมพอัดพลาสติก การอานแบบและสเกตชแบบกอนการใช
คอมพิวเตอรชวย  การใชคําส่ังเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกช้ินและแบบส่ังงาน การประมาณการแบบ
แมพิมพพลาสติก

2102-2316 การเขียนแบบระบบทอใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบทอในงานอุตสาหกรรมและการใชคอมพิวเตอรชวย
ในการออกแบบเขียนแบบ

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบทออุต
สาหกรรม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบทอในงานอุตสาหกรรม
2. อานแบบและสเกตชแบบระบบทอในงานอุตสาหกรรม
3. เขียนแบบระบบทอในงานอุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย
4. จัดทําประมาณการแบบระบบทอในงานอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมสําหรับของเหลวและ

กาซ เชน ระบบทอสําหรับนํ้าใชและนํ้าท้ิง ระบบทอนํ้ามันและทอกาซ ระบบทอระบายอากาศ หลักการทํางาน
ของระบบทอ การอานแบบและสเกตชแบบกอนการใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนภาพ การประมาณ
การแบบระบบทออุตสาหกรรม

2102-2317 การเขียนแบบเคร่ืองจักรกลใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณสงกําลังเครือ่งจักรกล และการเขียนแบบโดยใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบอุปกรณสงกําลัง 
อุปกรณหลอล่ืน อุปกรณรองล่ืนและอุปกรณรางเล่ือน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบสงกําลังเคร่ืองกล
2. อานแบบและสเกตชแบบระบบสงกําลังเคร่ืองกล
3. เขียนแบบระบบสงกําลังเคร่ืองมือกลและยานยนตใชคอมพิวเตอรชวย
4. จัดทําประมาณการแบบระบบสงกําลังเคร่ืองกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบอุปกรณสงกําลังเครื่องจักรกลและยานยนต 

หลักการทํางานของอุปกรณหลอล่ืน อุปกรณรองล่ืน อุปกรณรางเล่ือน การอานแบบและสเกตชแบบกอนการ
ใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนภาพ การประมาณการแบบระบบสงกําลังเคร่ืองจักรกล

2102 -2318 การเขียนแบบกอสรางใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบอาคารโครงสรางและบานพักอาศยั หลักการใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบอาคารโครง
สราง และแบบบานพักอาศยัช้ันเดียวและ 2 ชั้น

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยี
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนแบบอาคาร โครงสราง และบานพักอาศัย
2. อานแบบและสเกตชแบบอาคาร โครงสราง และบานพักอาศัย
3. เขียนแบบอาคาร โครงสราง และบานพักอาศัยใชคอมพิวเตอรชวย
4. จัดทําประมาณการแบบกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบกอสราง การอานแบบและสเกตชแบบกอน

การใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนภาพ การเขียนแบบอาคารโครงสรางไมขนาดเล็ก แบบกอสรางบาน
พักอาศัยช้ันเดียวยกพ้ืนโครงสรางไม  แบบบานพักอาศยัช้ันเดียวขนาดเล็ก และแบบบานพักอาศยั  2  ชั้น การ
ประมาณการแบบกอสราง

2102 -2319 การเขียนแบบทอและสุขภัณฑใชคอมพิวเตอรชวย 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบระบบทอและสขุภัณฑในอาคาร หลักการใชคอมพิวเตอร
ชวยในการออกแบบเขียนแบบ

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบนํ้าใช 
ระบบนํ้าท้ิง ระบบระบายอากาศ และสุขภัณฑในอาคารโดยใชคอมพิวเตอรชวย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบทอและสุขภัณฑในอาคาร
2. อานแบบและสเกตชแบบระบบทอและสุขภัณฑในอาคาร
3. เขียนแบบระบบทอและสุขภัณฑในอาคารใชคอมพิวเตอรชวย
4. จัดทําประมาณการแบบระบบทอและสุขภัณฑในอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบทอและสุขภัณฑ การอานแบบและ

สเกตชแบบกอนการใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนภาพ การเขียนแบบระบบนํ้าใชและสุขภัณฑ  ระบบ
นํ้าท้ิง  ระบบระบายอากาศในอาคาร การประมาณการแบบระบบทอและสุขภัณฑ
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2102-2320 การเขียนแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย เคร่ืองมือและอุปกรณและหลักการใช
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบเขียนแบบ

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบบําบัดนํ้า
เสียจากแหลงชุมชนหรือจากอุตสาหกรรม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
เห็นคุณประโยชนของเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย และเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใช การใชคอมพิวเตอรชวย
ในการออกแบบเขียนแบบ

2. อานแบบและสเกตชแบบและใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบบําบัดนํ้าเสียจากแหลง
ชุมชนหรือจากอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบระบบนํ้าเสียจากชุมชนหรือจากอุตสาห

กรรม  การอานแบบและสเกตชแบบกอนการใชคอมพิวเตอรชวย  การใชคําสั่งเขียนภาพ การเขียนแบบระบบ
บําบัดนํ้าเสียข้ันท่ีหน่ึงถึงข้ันท่ีสาม ถังตกตะกอน ระบบทอและปม เคร่ืองมือวัดและอุปกรณควบคุม

2102-2321 การเขียนแบบงานหลอ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการหลอและทําแบบหลอชิน้งาน และหลักการเขียนแบบหลอ
2. เพ่ือใหสามารถอานแบบ สเกตชและเขียนแบบกระสวนและแบบหลอทราย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ ตระหนักในคุณคาของ
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการหลอและทําแบบหลอชิน้งาน และหลักการเขยีนแบบงานหลอ
2. อานแบบ สเกตชและเขียนแบบกระสวนและแบบหลอทราย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติอานแบบ สเกตชและเขียนแบบกระสวน แบบหลอทรายหีบช้ันเดียว แบบหลอทราย

หีบสองช้ัน หลักการหลอและการทําแบบกระสวนและทําแบบหลอ การประมาณการแบบหลอ
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2102-2401 หลักพืชกรรม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับพืชและกระบวนการปลูกพืช
2. เพ่ือใหสามารถปลูกพืชตามกระบวนการโดยใชเคร่ืองมือ วัสดุและอุปกรณทางพืชกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยันและอดทน มีเจตคติท่ีดีตองานพืชกรรม ตระหนักถึง
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับพืชและกระบวนการปลูกพืช
2. ทดลอง เก็บขอมูล ปรับปรุงกรรมวิธีและรายงานผลการปลูกพืชตามกระบวนการโดยใชเครื่องมือ
วัสดุและอุปกรณทางพืชกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานปลูกพืช บทบาทและความสําคญัของพืชและการปลูก การจําแนกและเปรียบ

เทียบพืช สภาวะตลาดของพืชผล พืชเศรษฐกิจ ปจจัยและสภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของพืช
เคร่ืองมือวัสดุและอุปกรณทางพืชกรรม กระบวนการปลูกพืชประกอบดวยการเตรียมพันธุ  การเตรียมดิน การ
ปลูก การใหนํ้า การปฏิบัติรักษาและการเก็บเก่ียว

2102-2402 หลักการเล้ียงสัตว 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับสัตวและกระบวนการเล้ียงสัตว
2. เพ่ือใหสามารถเล้ียงสัตวตามกระบวนการโดยใชโรงเรือนและอุปกรณการเล้ียงสัตว
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความขยันและอดทน มีเจตคติท่ีดีตองานเล้ียงสัตว ตระหนักถึง
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับสัตวและกระบวนการเล้ียงสัตว
2. ทดลอง เก็บขอมูล ปรับปรุงกรรมวิธีและรายงานผลการเลี้ยงสัตวตามกระบวนการโดยใชโรง
เรือนและอุปกรณการเล้ียงสัตว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเล้ียงสัตว บทบาทและความสําคัญของสัตวและการเล้ียง ชนิด ประเภท และพันธุ

สัตว สภาวะตลาด  สัตวเศรษฐกิจ ลักษณะท่ีดีของการเล้ียง กระบวนการเล้ียงสัตวประกอบดวยการเตรียมการ
เล้ียง การเลือกพันธุ การเลือกท่ีต้ังฟารมเล้ียง โรงเรือนและอุปกรณ  การเล้ียง การดูแลรักษาและการจัดการหลัง
การเล้ียง
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2102-2403 การประมงเบ้ืองตน 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการประมง และการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า
2. เพื่อใหสามารถเพาะเลี้ยงสัตวน้ําตามกระบวนการเพาะเลี้ยง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีตองานประมง ตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการประมง และการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า
2. ทดลอง เก็บขอมูล ปรับปรุงกรรมวิธีและรายงานผลการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าตามกระบวนการเพาะ
เล้ียง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเล้ียงสัตวนํ้าและทําประมงเบ้ืองตน บทบาทและความสําคญัของการประมง

ทรัพยากรประมง สถานการณประมง การอนุรักษทรัพยากรประมง พระราชบัญญัติการประมง  สะพานปลา
ผลิตภัณฑสัตวและการใชประโยชนจากสัตว นโยบายการประมงของไทย และกระบวนการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า

2102-2404 อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องตน 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเบ้ืองตนในงานอุตสาหกรรมเกษตร
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและเจตคติท่ีดีตองานงานอุตสาหกรรมเกษตร ตระหนักถึงการอนุรักษทรัพยากร
และส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรวยวิชา
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนในงานอุตสาหกรรมเกษตร
2. ทดลอง เก็บขอมูล ปรับปรุงกรรมวิธีและรายงานผลการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร การแปร
รูปผลิตภัณฑพืช ผลิตภัณฑสัตว และการบรรจุภัณฑ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเบ้ืองตนของงานอุตสาหกรรมเกษตร ข้ันตอนการดําเนินงานอุตสาหกรรมเกษตร

เคร่ืองจักรการแปรรูป เคร่ืองกลการบรรจุภัณฑ เคร่ืองจักรกลการรักษาผลผลิต ตลอดจนการวางแผนดําเนิน
งานอุตสาหกรรมเกษตรเบ้ืองตน
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2102-2405 คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคํานวณเก่ียวกับเคร่ืองยนตและระบบสงกําลัง
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชตัวเลขและคํานวณคาของเคร่ืองยนตและระบบสงกําลังในรถยนตและ
เคร่ืองจักรกลการเกษตร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการคํานวณเก่ียวกับเคร่ืองยนตและระบบสงกําลัง
2. ประยุกตใชตัวเลขและคํานวณคาของเครื่องยนตและระบบสงกําลังในรถยนตและเครื่องจักรกล
การเกษตร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการคํานวณเก่ียวกับระบบหนวย มิติและความจุของเครื่องยนต แรง ความดันอัตรา

สวนการอัด ทอรก ความเร็วและอัตราเร็ว กําลังเคร่ืองยนต ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต  อัตราทดในระบบสงกําลัง
ของรถยนตและเคร่ืองจักรกลเกษตร

2102-2406 เขียนแบบเคร่ืองกล 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองกล
2. เพ่ือใหสามารถเขียนภาพประกอบ และแบบส่ังงานช้ินสวนเคร่ืองกล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความประณีต รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องกล
2. เขียนภาพประกอบ และแบบส่ังงานช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การอานแบบและการเขียนแบบช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองกล สลัก เกลียว แหวน เพลา

สปริง การเขียนภาพประกอบ และภาพแยกชิ้น การกําหนดพิกัดความเผ่ือ ของมิติและรูปราง คุณภาพผิว
สัญลักษณงานเช่ือม การเขียนภาพชวย และกําหนดตารางรายการวัสดุ
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2102-2407 เขียนแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งจักรกลเกษตรและหลักการอานแบบและเขียนแบบ
เคร่ืองจักรกลเกษตร

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบและเขียนแบบงานผลิตช้ินสวนและระบบสงกําลังเคร่ืองจักรกลเกษตร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความมีระเบียบ  อดทน รอบคอบตระหนักถึงคุณภาพและสิ่ง
แวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องจักรกลเกษตรและหลักการอานแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกล
เกษตร

2. เขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกช้ินงานผลิตช้ินสวนและเคร่ืองจักรกลงานพืช งานสัตวงานอุต
สาหกรรมเกษตร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการอานแบบและเขียนแบบช้ินสวนและระบบสงกําลังเคร่ืองจักรกลเกษตร เชน

เคร่ืองจักรกลงานพืช งานสัตวเล็ก งานสัตวปกและงานสัตวนํ้า การเขียนแบบประกอบและแยกช้ินสวนเพ่ืองาน
ผลิตดวยเคร่ืองมือกลและดวยการเช่ือมและประกอบ รายการวัสดุและการประมาณการ

2102-2408 งานเคร่ืองมือกลช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานพืช 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืชซึ่งใชกรรมวิธีการผลิต
ดวยเคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหสามารถผลิตช้ินสวนดวยเคร่ืองมือกลตามแบบส่ังงานของเคร่ืองมือเตรียมดิน เคร่ืองปลูก
พืช เคร่ืองมือบํารุงรักษาพืชและเคร่ืองเก็บเก่ียวพืช

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานพืชซ่ึงใชกรรมวิธีการผลิตดวยเคร่ืองมือกล
2. ผลิตช้ินสวนดวยเคร่ืองมือกลตามแบบส่ังงานของเคร่ืองมือเตรียมดิน เคร่ืองปลูกพืช เคร่ืองมือ
บํารุงรักษาพืชและเคร่ืองเก็บเก่ียวพืช
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานผลิตช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานพืช การอานแบบ การจัดเตรียมวัสดุและเคร่ืองมือ

กล เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เครื่องกัด เคร่ืองเจาะและควานและเคร่ืองตัด ในการผลิตชิ้นสวนและตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือเตรียมดิน เคร่ืองปลูกพืช เคร่ืองมือบํารุงรักษา และเคร่ืองเก็บเก่ียวพืช

2102-2409 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานพืช 1 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืชซึ่งใชกรรมวิธีการขึ้นรูป
และประกอบดวยเคร่ืองมืองานประกอบ

2. เพ่ือใหสามารถผลิตและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องมืองานประกอบตามแบบสั่งงานของเครื่อง
มือเตรยีมดิน เคร่ืองปลูกพืช เคร่ืองมือบํารุงรักษาพืชและเคร่ืองเก็บเก่ียวพืช

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืชซึ่งใชกรรมวิธีการขึ้นรูปและประกอบ
ดวยเคร่ืองมืองานประกอบ

2. ผลิตและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องมืองานประกอบตามแบบสั่งงานของเครื่องมือเตรียมดิน 
เคร่ืองปลูกพืช เคร่ืองมือบํารุงรักษาพืชและเคร่ืองเก็บเก่ียวพืช

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานข้ึนรูปและประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานพืช การอานแบบ การจัดเตรียม

วัสดุ เคร่ืองมืองานประกอบช้ินสวนและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือเตรียมดิน เคร่ืองปลูกพืช เคร่ืองมือ
บํารุงรักษา และเคร่ืองเก็บเก่ียวพืช

2102-2410 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานพืช 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการผลิตพืชและหลักการสรางเคร่ืองจักรกลงานพืช
2. เพ่ือใหสามารถสรางเคร่ืองมือเตรียมดิน เคร่ืองปลูกพืช เคร่ืองมือบํารุงรักษาและเคร่ืองเก็บเก่ียว
พืชโดยใชช้ินสวนสําเร็จตามแบบส่ังงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิตพืชและหลักการสรางเครือ่งจักรกลงานพืช
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2. สรางเคร่ืองมือเตรียมดิน เคร่ืองปลูกพืช เคร่ืองมือบํารุงรักษาและเคร่ืองเก็บเก่ียวพืชโดยใชช้ิน
สวนสําเร็จตามแบบส่ังงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานอานแบบและวางแผนการสรางเคร่ืองจักรกลงานพืช  การจัดเตรียมและผลิตช้ิน

สวน การประกอบชิ้นสวน การทดสอบและการจัดทําคูมือการใชเคร่ือง ประกอบดวยเคร่ืองมือเตรียมดิน เครื่อง
ปลูกพืช เคร่ืองมือบํารุงรักษา และเคร่ืองเก็บเก่ียวพืช

2102-2411 งานเครื่องมือกลชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็ก 1 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็กซึ่งใชกรรมวิธีการ
ผลิตดวยเคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหสามารถผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลตามแบบสั่งงานของอุปกรณโรงเรือนและระบบ
สุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ดอาหาร
สําหรับสัตวเล็ก

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็กซึ่งใชกรรมวิธีการผลิตดวยเครื่อง
มือกล

2. ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลตามแบบสั่งงานของอุปกรณโรงเรือนและระบบสุขาภิบาลงานสัตว
เล็ก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวเล็ก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานผลิตช้ินสวนเคร่ืองจักรกลสัตวเล็ก  การอานแบบ การจัดเตรียมวัสดุและเคร่ือง

มือกล เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด เคร่ืองเจาะและควานและเคร่ืองตัด ในการผลิตชิ้นสวนและตรวจ
สอบคุณภาพของอุปกรณโรงเรือนและระบบสุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่องผสม
อาหาร และเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวเล็ก

2102-2412 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวเล็ก 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหนาท่ีการทํางานของช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวเล็กซ่ึงใชกรรมวิธีการข้ึน
รูปและประกอบดวยเคร่ืองมืองานประกอบ
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2. เพ่ือใหสามารถเชื่อมและประกอบชิ้นสวนดวยเครื่องมืองานประกอบตามแบบสั่งงานของ
อุปกรณโรงเรือนและระบบสุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหาร
และเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวเล็ก

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวเล็กซึ่งใชกรรมวิธีการขึ้นรูปและ
ประกอบดวยเคร่ืองมืองานประกอบ

2. เชื่อมและประกอบชิ้นสวนตามแบบสั่งงานของอุปกรณโรงเรือนและระบบสุขาภิบาลงานสัตว
เล็ก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวเล็ก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานข้ึนรูปและประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวเล็ก  การอานแบบ การจัด

เตรียมวัสดุ เครื่องมืองานประกอบชิ้นสวนและตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณโรงเรือนและระบบสุขาภิบาล
งานสัตวเล็ก  เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหาร และเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวเล็ก

2102-2413 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานสัตวเล็ก 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจกระบวนการผลิตสัตวเล็กและการสรางเคร่ืองจักรกลงานสัตวเล็ก
2. เพ่ือใหสามารถสรางช้ินสวนอุปกรณโรงเรือนและระบบสุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เคร่ืองเตรียมวัตถุ
ดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวเล็กตามแบบส่ังงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการผลิตสัตวเล็กและการสรางเคร่ืองจักรกลงานสัตวเล็ก
2. สรางช้ินสวนอุปกรณโรงเรือน ระบบสุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่อง
ผสมอาหารตามแบบสั่งงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานอานแบบและวางแผนการสรางเคร่ืองจักรกลงานสัตวเล็ก การจัดเตรียมและผลิต

ช้ินสวน การประกอบชิ้นสวน  การทดสอบและการจัดทําคูมือการใชเคร่ือง ประกอบดวยอุปกรณโรงเรือนและ
ระบบสุขาภิบาลงานสัตวเล็ก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหาร และเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับ
สัตวเล็ก
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2102-2414 งานเคร่ืองมือกลช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวปก 1 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวปกซึ่งใชกรรมวิธีการ
ผลิตดวยเคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหสามารถผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลตามแบบสั่งงานของอุปกรณโรงเรือนงานสัตวปก 
เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวปก

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวปกซ่ึงใชกรรมวิธีการผลิตดวยเคร่ืองมือ
กล

2. ผลิตช้ินสวนอุปกรณโรงเรือนงานสัตวปก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารดวย
เคร่ืองมือกลตามแบบส่ังงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานผลิตช้ินสวนเคร่ืองจักรกลสัตวปก การอานแบบ การจัดเตรียมวัสดุและเคร่ืองมือ

กล เชน เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เครื่องกัด เคร่ืองเจาะและควานและเคร่ืองตัด ในการผลิตชิ้นสวนและตรวจสอบ
คุณภาพของอุปกรณโรงเรือนงานสัตวปก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ด
อาหารสําหรับสัตวปก

2102-2415 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวปก 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการผลิตชิน้สวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวปกดวยเคร่ืองมืองานประกอบ
ตามแบบส่ังงาน

2. เพ่ือใหสามารถผลิตและประกอบช้ินสวนดวยเคร่ืองมืองานประกอบตามแบบส่ังงานของอุปกรณ
โรงเรือนงานสัตวปก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ดอาหาร
สําหรับสัตวปก

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิตชิน้สวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวปกดวยเคร่ืองมืองานประกอบตามแบบส่ังงาน
2. ผลิตและประกอบช้ินสวน อุปกรณโรงเรือนงานสัตวปก เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เครื่องผสม
อาหารตามแบบส่ังงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานข้ึนรูปและประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวปก การอานแบบ การจัด

เตรียมวัสดุ เคร่ืองมืองานประกอบช้ินสวนและตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณโรงเรือนงานสัตวปก เครื่อง
เตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวปก

2102-2416 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานสัตวปก 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหนาท่ีการทํางานของช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวปกซ่ึงใชกรรมวิธีการ
ผลิตดวยเคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหสามารถสรางโดยใชช้ินสวนสําเร็จตามแบบส่ังงานของอุปกรณโรงเรือนงานสัตวปก
เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวปก

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวปกซ่ึงใชกรรมวิธีการผลิตดวยเคร่ืองมือ
กล

2. สรางช้ินสวนเคร่ืองจักรกล เครื่องเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและอุปกรณโรงเรือน
งานสัตวปก ตามแบบส่ังงานของ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการอานแบบและวางแผนการสรางเคร่ืองจักรกลสัตวปก  การจัดเตรียมและ

ผลิตช้ินสวน การประกอบชิ้นสวน การทดสอบและการจัดทําคูมือการใชเคร่ือง ประกอบดวยอุปกรณโรงเรือน
สัตวปก เคร่ืองเตรียมวัตถุดิบอาหาร เคร่ืองผสมอาหารและเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสําหรับสัตวปก

2102-2417 งานเคร่ืองมือกลช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวนํ้า 1 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหนาท่ีการทํางานของชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานสัตวนํ้าซึ่งใชกรรมวิธีการ
ผลิตดวยเคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหสามารถผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลตามแบบสั่งงานของอุปกรณระบบนํ้าเพ่ือการเพาะ
เล้ียงสัตวนํ้า เคร่ืองใหอาหาร เคร่ืองจับ อุปกรณแปรรูปและเคร่ืองบรรจุภัณฑสําหรับสัตวนํ้า

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพและส่ิงแวดลอม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวนํ้าซ่ึงใชกรรมวิธีการผลิตดวยเคร่ืองมือ
กล

2. ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลตามแบบสั่งงานของอุปกรณระบบนํ้าเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า 
เคร่ืองใหอาหาร เคร่ืองจับ อุปกรณแปรรูปและเคร่ืองบรรจุภัณฑสําหรับสัตวนํ้า

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานผลิตช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า การอานแบบ การจัดเตรียมวัสดุ

และเคร่ืองมือกล เชน เคร่ืองกลึง เครื่องไส เคร่ืองกัด เคร่ืองเจาะและควานและเคร่ืองตัด ในการผลิตชิน้สวน
และตรวจสอบคุณภาพของระบบน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง เคร่ืองใหอาหารสัตวนํ้า เคร่ืองจับสัตวนํ้า อุปกรณแปร
รูปสัตวนํ้าและเคร่ืองบรรจุภัณฑสําหรับสัตวนํ้า

2102-2418 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวนํ้า 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหนาท่ีการทํางานของช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวนํ้าซ่ึงใชกรรมวิธีการข้ึน
รูปและประกอบดวยเคร่ืองมืองานประกอบ

2. เพ่ือใหสามารถผลิตและประกอบช้ินสวนดวยเคร่ืองมืองานประกอบตามแบบส่ังงานของอุปกรณ
ระบบนํ้าเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า  เคร่ืองใหอาหาร เคร่ืองจับ อุปกรณแปรรูปและเครื่องบรรจุ
ภัณฑสําหรับสัตวนํ้า

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนาท่ีการทํางานของช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานสัตวนํ้าซ่ึงใชกรรมวิธีการข้ึนรูปและ
ประกอบดวยเคร่ืองมืองานประกอบ

2. ผลิตและประกอบช้ินสวน อุปกรณการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  เคร่ืองใหอาหาร เคร่ืองจับ อุปกรณแปร
รูปและบรรจุภัณฑสัตวนํ้าตามแบบส่ังงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานข้ึนรูปและประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า การอานแบบ

การจัดเตรียมวัสดุ เคร่ืองมืองานประกอบช้ินสวนและตรวจสอบคุณภาพของระบบนํ้าเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า
เคร่ืองใหอาหาร เคร่ืองจับ อุปกรณแปรรูปและเคร่ืองบรรจุภัณฑสําหรับสัตวนํ้า
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2102-2419 งานสรางเคร่ืองจักรกลงานสัตวนํ้า 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ระบบน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง การใหอาหาร การแปร
รูปการจับและการบรรจุภัณฑ หลักการสรางเคร่ืองจักรกลงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า

2. เพ่ือใหสามารถสรางอุปกรณระบบนํ้าเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า เคร่ืองใหอาหารเคร่ืองจับ
อุปกรณแปรรูปและเคร่ืองบรรจุภัณฑสําหรับสัตวนํ้าโดยใชช้ินสวนสําเร็จตามแบบส่ังงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณ
ภาพและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางเครือ่งจักรกลเพาะเล้ียง ใหอาหาร จับ แปรรูป บรรจุภัณฑสัตวนํ้า
2. สรางอุปกรณระบบนํ้าเพ่ือการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า เคร่ืองใหอาหารเคร่ืองจับ อุปกรณแปรรูปและ
เคร่ืองบรรจุภัณฑสําหรับสัตวนํ้าโดยใชช้ินสวนสําเร็จตามแบบสัง่งาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการอานแบบและวางแผนการสรางเคร่ืองจักรกลงานเพาะเล้ียงสัตวนํ้า การ

จัดเตรียมและผลิตช้ินสวน การประกอบช้ินสวน การทดสอบและการจัดทําคูมือการใชเคร่ือง ประกอบดวย
ระบบน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยง เชน การกรองนํ้าและการนํากลับมาใชใหม การเติมอากาศ การฆาเชื้อ การบําบัดนํ้า
และบออนุบาล  เคร่ืองใหอาหาร เคร่ืองจับ อุปกรณแปรรูปและเคร่ืองบรรจุภัณฑสําหรับสัตวนํ้า

2102-2501 งานสรางช้ินสวนแมพิมพพลาสติก 6 (12)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางชิน้สวนของแมพิมพพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถสรางช้ินสวนของแมพิมพพลาสติก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน  มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางชิน้สวนแมพิมพพลาสติก
2. สรางช้ินสวนแมพิมพ ดวยเคร่ืองจักรกลพ้ืนฐาน
3. กําหนดรายละเอียดชิน้สวนมาตรฐานท่ีใชรวมกับแมพิมพ
4. วัดและตรวจสอบช้ินสวนแมพิมพ
5. ประกอบช้ินสวนของแมพิมพพลาสติก
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการทํางานของแมพิมพพลาสติก สวนประกอบของแมพิมพพลาสติก การเตรียมวัสดุและช้ิน

สวนมาตรฐาน
ปฏิบัติงานสรางช้ินสวนแมพิมพพลาสติกดวยเคร่ืองจักรกลพ้ืนฐาน และนํามาประกอบเปนชดุแม

พิมพ

2102-2502 งานสรางแมพิมพฉีด 1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพฉีด สวนท่ีเปน Cose และ Cavity
2. เพ่ือใหสามารถสรางแมพิมพฉีดสวนท่ีเปน Cose และ Cavity
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน และมีความประณีต  ปลอดภัย มีความรับผิด
ชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการสรางชิน้สวน
2. สรางช้ินสวนแมพิมพท่ีเปนสวน cose และ Cavity
3. วัดและตรวจสอบช้ินสวนตามแบบ
4. ประกอบชุดแมพิมพ  ทดลอง  แกไข

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับกรรมวิธีการข้ึนรูปพลาสติกโดยการฉีด ประเภทของแมพิมพฉีด หนาท่ีและสวน

ประกอบ
ปฏิบัติงานสรางแมพิมพฉีด  การประกอบและปรับฟต การทดลองใชงาน การแกไขขอบกพรอง

2102-2503 งานสรางแมพิมพฉีด 2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบปลดชิน้งาน และการหลอเย็น
2. เพ่ือใหสามารถสรางสวนประกอบของระบบปลดช้ินงาน และการหลอเย็น
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบ แบบแผน และมีความประณีต มีความปลอดภัย มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสราง ระบบปลดช้ินงาน และระบบหลอเย็น
2. สรางสวนประกอบของระบบปลดช้ินงานและระบบหลอเย็น
3. วัดและตรวจสอบช้ินสวนตามแบบ



สาขาวิชาเคร่ืองมือกลและซอมบํารุง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

133

4. ประกอบชุดแมพิมพ ทดลอง แกไข
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับหลักการออกแบบระบบคันปลด และระบบหลอเย็นของแมพิมพฉีด
ปฏิบัติงานสรางแมพิมพสวนระบบคันปลด ระบบหลอเย็น ประกอบและปรับแตง การทดลองใชงาน

2102-2504 งานสรางแมพิมพเปา 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของแมพิมพเปา
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือและอุปกรณทําแมพิมพเปา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพเปา
2. สรางแมพิมพเปา ตามรูปแบบงานท่ีกําหนด
3. วัดและตรวจสอบช้ินสวนตามแบบ
4. ประกอบชุดแมพิมพ ทดลอง แกไข

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการทํางานของแมพิมพเปา สวนประกอบของแมพิมพเปา
ปฏิบัติงานสรางสวนประกอบของแมพิมพเปา การเลือกใชวัสดุเคร่ืองมือในการทําช้ินสวน การ

ประกอบและปรับฟต การทดลองใชงาน การแกไข

2102-2505 งานสรางแมพิมพอัด 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของแมพิมพอัด
2. เพ่ือใหสามารถสรางช่ินสวนของแมพิมพอัด อัดและตรวจสอบประกอบชุดแมพิมพ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวน
รวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพอัด
2. สรางช้ินสวนแมพิมพอัด ตามแบบท่ีกําหนด
3. วัดและตรวจสอบช้ินสวนตามแบบท่ีกําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการทํางานของแมพิมพอัด สวนประกอบของแมพิมพอัด
ปฏิบัติงานสรางสวนประกอบแมพิมพอัด การเลือกใชวัสดุและเคร่ืองมือในการสรางช้ินสวน การ

ประกอบและปรับฟต การทดลองใชงาน การแกไข

2102-2506 งานซอมและบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการซอมบํารงุ แมพิมพพลาสติก
2. เพื่อใหสามารถกําหนดวิธีการ ซอมช้ินสวนแมพิมพพลาสติก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ตระหนักถึงความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบํารงุรักษาแมพิมพพลาสติก
2. วางแผนกําหนดข้ันตอนเตรียมวัสดุอุปกรณในการซอมบํารุงแมพิมพ
3. ถอดประกอบและปรับเปล่ียนช้ินสวนแมพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก การถอดประกอบช้ินสวนแมพิมพพลาสติก การวางแผน

การซอมบํารุงช้ินสวนแมพิมพพลาสติก
ปฏิบัติงานซอมแมพิมพ การถอดเปล่ียนช้ินสวนมาตรฐาน การสรางชิ้นสวนทดแทน

2102-2507 ขบวนการข้ึนรูปพลาสติก 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการการขึน้รูปพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถเลือกขบวนการข้ึนรูปพลาสติกใหเหมาะสมกับงาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระบบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเอง
และสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการขึน้รูปพลาสติก
2. เลือกใชชนิดของพลาสติก
3. เลือกกรรมวิธีข้ึนรูป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของขบวนการข้ึนรูปพลาสติก ดวยเคร่ืองจักรกลพลาสติกชนิดตาง ๆ การเลือกเครื่อง

จักรข้ึนรูปใหเหมาะสมกับประเภทของพลาสติก
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2102-2508 พลาสติกเทคโนโลยี 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการแบงชนิดและประเภทของพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชพลาสติกใหเหมาะสมกับงาน
3. เพ่ือใหทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. รูชนิดและการแบงประเภทพลาสติก
2. เขาใจโครงสรางทางเคมีและฟสิกสของพลาสติก
3. เลือกใชชนิดและกรรมวิธีข้ึนรูปพลาสติก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาท่ีมาของพลาสติก โครงสรางโมเลกุลของพลาสติก คุณสมบัติและการใชงานของพลาสติกชนิด

ตาง ๆ ความปลอดภัยและมลภาวะท่ีเกิดจากการใชพลาสติก

2102-2509 การเขียนแบบแมพิมพพลาสติก 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานแมพิมพพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถอานแบบ และสเกตซแบบ แมพิมพพลาสติก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบมีแบบแผนและตระหนักถึง
มาตรฐานความปลอดภยั

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบ ภาพประกอบ ของแมพิมพพลาสติก
2. เขียนภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ตามมาตรฐานงานเขียนแบบ
3. กําหนดรายละเอียดในแบบและตารางรายการของกรอบมาตรฐานท่ีกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติอานแบบ สเกตซ และเขียนแบบแมพิมพ  การเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น

และแบบส่ังงานแมพิมพ
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2102-2601 งานสรางช้ินสวนแมพิมพโลหะ 6 (12)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ งานสรางช้ินสวนแมพิมพโลหะตามมาตรฐาน การใชเคร่ืองมือ การวัดและ
ตรวจสอบ ความปลอดภัย

2. เพ่ือใหมีทักษะในงานสรางช้ินสวนแมพิมพโลหะวัดตรวจสอบ ประกอบชุดดายเซ็ท (Die set)
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางชิน้สวนแมพิมพโลหะตามมาตรฐานท่ีกําหนดและความปลอดภัย
2. สรางช้ินสวนแมพิมพโลหะตามแบบท่ีกําหนด
3. วัดและตรวจสอบช้ินสวนแมพิมพโลหะตรงตามแบบ
4. ประกอบชุดดายเซ็ท  (Die set) ตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานสรางช้ินสวนมาตรฐาน  สําหรับเคร่ืองมือในงานแมพิมพโลหะ ประกอบดวย

Punch Shank , Punch Holder , Guide Bush , Guide Post , Die Holder ดวยเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน ใชเคร่ืองมือวัด
ตรวจสอบช้ินงานท่ีไดตามพิกัด ประกอบชุดดายเซ็ท (Dle set) เทียบมาตรฐานการตรวจสอบ

2102-2602 งานสรางแมพิมพตัด 1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการใชเคร่ืองมือและอุปกรณรางแบบ สรางชิ้นสวนแมพิมพตัด  (Blanky Die)
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือและอุปกรณสรางแมพิมพตัด อบชุบ ประกอบชุดแมพิมพ
ตรวจสอบติดต้ังและทดลองแมพิมพตัด

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการใชเคร่ืองมือและอุปกรณรางแบบ สรางช้ินสวนแมพิมพตัด (Blanking Die) ตรง
ตามลักษณะงาน

2. สรางช้ินสวนพันชและดาย (Punch & Die) ตามคา Clearance จากตาราง
3. วัดและตรวจสอบช้ินสวนแมพิมพตัด ตรงตามแบบ
4. อบชุบ พันชและดาย ตามคาความแข็งท่ีกําหนด
5. ประกอบชุดแมพิมพและติดต้ังทดลอง แกไขตรงตามลักษณะงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณรางแบบ สรางช้ินสวนแมพิมพตัด  (Blanking Die) ได

แก Punch, Die , Stripper Plate , Back Plate , Gages อบชุบพันชและดาย วัดตรวจสอบประกอบช้ินสวนแม
พิมพตัดเขากับดายเซ็ท (Die Set) ติดต้ังทดลองบนเคร่ืองปม  การบํารุงรักษาและความปลอดภัย

2102-2603 งานสรางแมพิมพตัด 2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการสรางช้ินสวนแมพิมพตัดเจาะ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือและอุปกรณสรางแมพิมพตัดเจาะ อบชุบ ประกอบชุดแมพิมพ
ตรวจสอบ ติดต้ังและทดลอง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการสรางชิน้สวนแมพิมพตัดเจาะ
2. สรางช้ินสวนพันชและดาย (Punch & Die) ตามคา  Clearance จากตาราง
3. วัดและตรวจสอบช้ินสวนแมพิมพตัดเจาะตรงตามแบบ
4. อบชุบพันชและดาย ตามคาความแข็งท่ีกําหนด
5. ประกอบชุดแมพิมพและติดต้ังทดลองตรงตามลักษณะงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณสรางช้ินสวนแมพิมพตัดเจาะ (Piercing Die)  อบชุบ

พันชและดาย  วัดตรวจสอบประกอบช้ินสวนแมพิมพตัดเจาะเขากับดายเซ็ท (Die Set) ติดต้ังทดลองบนเคร่ืองป
ม การบํารุงรักษาและความปลอดภัย

2102-2604 งานสรางแมพิมพข้ึนรูป 1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจชนิดของแมพิมพข้ึนรูป การสรางช้ินสวนแมพิมพปมข้ึนรูป (Forming Die)
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือกใชวัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณรางแบบตาง ๆ ช้ินสวนแมพิมพปมข้ึน
รูป (Forming Die) อบชุบ ประกอบชุดแมพิมพ ตรวจสอบติดต้ังและทดสอบ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการสรางชิน้สวน แมพิมพปมข้ึนรูป (Forming Die)
2. สรางช้ินสวนพันชและดาย (Punch & Die) ตามรูปแบบงานท่ีกําหนด
3. วัดและตรวจสอบช้ินสวนแมพิมพปมข้ึนรูปตรงตามแบบ
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4. อบชุบพันชและดายตามคาความแข็งท่ีกําหนด
5. ประกอบชุดแมพิมพและติดต้ังทดลองแกไขตรงตามลักษณะงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเลือกใชวัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณรางแบบทําช้ินสวนแมพิมพปมข้ึนรูป (Forming 

Die) อบชุบพั้นชและดาย  วัดตรวจสอบประกอบช้ินสวนแมพิมพ ติดต้ังทดลองบนเคร่ืองปม การบํารุงรักษา
และความปลอดภัย

2102-2605 งานสรางแมพิมพข้ึนรูป 2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการสรางช้ินสวนแมพิมพอัดข้ึนรูป  (Drawing Die)
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือกใชวัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณรางแบบ ทําช้ินสวนแมพิมพอัดข้ึนรูป

(Drawing Die) อบชุบ ประกอบชุดแมพิมพ ตรวจสอบติดต้ังและทดลอง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางชิน้สวนแมพิมพอัดขึน้รูป (Drawing Die)
2. สราง  Draw Punch และ Draw Die ตามรูปแบบงานท่ีกําหนด
3. วัดและตรวจสอบช้ินสวนแมพิมพอัดข้ึนรูป ตรงตามแบบ
4. อบชุบพั้นชและดาย ตามคาความแข็งท่ีกําหนด
5. ประกอบชุดแมพิมพและติดต้ัง ทดลองแกไข ตรงตามลักษณะงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเลือกใชวัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณรางแบบทําชิน้สวน แมพิมพอัดข้ึนรูป (Drawing

Die) ไดแก Draw Punch,  Draw Die,  Shedder , Stripper Plate และชุด Coution อบชุบพันซและดาย วัดตรวจ
สอบประกอบช้ินสวนแมพิมพ ติดต้ังทดลองบนเคร่ืองปม การบํารุงรักษาและความปลอดภัย

2102-2606 งานสรางแมพิมพข้ึนรูป 3 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการสรางช้ินสวนแมพิมพแบบตอเน่ือง  (Progressive Die)
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือกใชวัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณรางแบบทําช้ินสวนแมพิมพแบบตอ
เน่ือง  (Progressive Die) อบชุบ ประกอบชุดแมพิมพ ตรวจสอบติดต้ังและทดลอง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการสรางชิน้สวนแมพิมพแบบตอเน่ือง  (Progressive Die)
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2. สรางชุดพันชและดาย ตามแบบงานท่ีกําหนด
3. วัดและตรวจสอบช้ินสวนแมพิมพแบบตอเน่ืองตรงตามแบบ
4. อบชุบพันชและดายตามคาความแข็งท่ีกําหนด
5. ประกอบชุดแมพิมพและติดต้ัง ทดลองแกไขตามตามลักษณะงาน
6. ประกอบชุดแมพิมพและติดต้ัง ทดลองแกไข ตรงตามลักษณะงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเลือกใชวัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณรางแบบทําชิน้สวน แมพิมพแบบตอ

เน่ือง  (Progressive Die) ดวยเคร่ืองมือกลท่ีมีความแมนยําสูง อบชุบชุดพันชและดาย วัดตรวจสอบประกอบช้ิน
สวนแมพิมพ ติดต้ังทดลองบนเคร่ืองปม การบํารุงรักษาและความปลอดภัย

2102-2607 เขียนแบบแมพิมพโลหะ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการอานแบบสวนประกอบของแมพิมพโลหะ มาตรฐานการเขียนแบบแม
พิมพ

2. เพ่ือใหมีทักษะในการอานแบบ เขียนแบบ แยกชั้นและภาพประกอบ การวาง Lay-out scrop strip
กําหนดคา Clearance มาตรฐานการเขียนแบบแมพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการอานแบบภาพประกอบของชิน้สวนแมพิมพโลหะตามมาตรฐาน
2. วาง Lay – out Scrop Strip บนแบบตรงตามข้ันตอน
3. เขียนภาพแยกช้ินและภาพประกอบ ตามระบบมาตรฐานงานเขียนแบบ
4. กําหนดรายละเอียดลงในแบบและตารางรายการของกรอบมาตรฐานท่ีกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ อานแบบสวนประกอบของแมพิมพโลหะ การวาง Lay-out scrap strip การกําหนด

Clearance ของพันชและดาย เขียนแบบแยกช้ินและภาพประกอบ มาตรฐานการเขียนแบบแมพิมพ  การ
พิจารณารายละเอียดลงในแบบและตารางรายการ

2102-4X01-6 ปฏิบัติงาน....................... 1-6 * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับสาขางาน
ท่ีศึกษาอยู
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2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับ
สาขางานที่ศึกษาอยู

3. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ ดําเนินการและแกไขปญหาตามหลักการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทฤษฎี ขั้นตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับสาขางานท่ีศึกษา
2. วางแผนการทํางาน จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช ดําเนินการและแกไข
ปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและข้ันตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

คําอธิบายรายวิชา
ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ โดย

ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําส่ัง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารงุ
รักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยูพรอมท้ังการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายชิ้นงานและ
เปนรายสัปดาห
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาโลหะการ

จุดประสงค

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตรคณิตศาสตร สุขศึกษา พลานามัย นํา
มาใชในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโลหะการใหมีความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธ      การประกอบธุรกิจ     คอมพิวเตอร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดลอมและการเพิ่มผลผลิต

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานอุตสาหกรรม 
การอานแบบและเขียนแบบเทคนิค การเลือกใชวัสดุ งานปรับ งานเครื่องมือกล งานเคร่ือง
ยนตเบ้ืองตน งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

4. เพื่อใหมีความสามารถในการประกอบอาชีพชางเชื่อมโลหะและผลิตภัณฑโลหะแผน ได
ตามมาตรฐานวิชาชีพและปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยทั้งสวนบุคคลและสวน
รวม

5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางเชื่อมโลหะและผลิตภัณฑโลหะแผนไดโดยผานเกณฑ
ทดสอบตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการและ
ประกอบอาชีพอิสระ ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได

6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
2. ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนการ
สรางเสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับตนเองและครอบครัว

3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร              สิ่ง
แวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน

5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
6. อานแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
8. เช่ือมโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบ้ืองตน
9. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต
10. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล
11. เชื่อมแกสและตัดแกส แผนเหล็กกลา
12. แลนประสาน แผนและทอ เหล็กและโลหะผสม
13. เชื่อมอารกลวดหุมฟลักซ แผนเหล็กและทอเหล็กกลาคารบอน
14. เชื่อมทิกแผนอะลูมิเนียม
15. เช่ือมมิก แม็ก แผนเหล็กกลาคารบอน
16. เขียนแบบแผนคลี่งานโลหะแผน
17. ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะ
18. ประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะ
19. ตรวจสอบงานเช่ือมตามระบบมาตรฐาน
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาโลหะการ

------------------------------

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาอุต
สาหกรรม สาขาวิชาโลหะการ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลัก
สูตร ไมนอยกวา 104 หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปนี้

1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 15 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 22 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต
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1.  หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
1.1   วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2)
2000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 2 (2)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2)
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3)
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)
2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*)

1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 2 (3)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร

2.  หมวดวิชาชีพ 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2001-0001 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลติ 2 (3)
2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 2 (4)
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2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)
2100-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2 (4)
2100-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน 2 (4)
2100-1006 งานเครื่องยนตเบื้องตน 2 (4)
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องตน 2 (4)

สาขางานเชื่อมโลหะ
2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 15 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2103-2101 เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 1 2 (4)
2103-2102 เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 2 2 (4)
2103-2103 โลหะวิทยาเบื้องตน 2 (4)
2103-2104 งานเช่ือมโลหะ 1 6 (12)
2103-2105 งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1 3 (6)

2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2103-2106 งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 2 3 (6)
2103-2107 งานเช่ือมโลหะ 2 6 (12)
2103-2108 งานเช่ือมโลหะ 3 3 (6)
2103-2109 งานเช่ือมโลหะ 4 3 (6)
2103-2110 กลศาสตรเครื่องกล 3 (3)
2103-2111 งานทอ 3 (6)
2103-2112 คณิตศาสตรชางเช่ือม 2 (2)
2103-2113 งานสี 2 (4)
2103-2114 วัสดุชางเชื่อม 2 (3)
2103-2115 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 2 (4)
2103-2116 งานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม 2 (4)
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2103-2117 งานพลาสติก 2 (3)
2103-2118 งานออกแบบผลิตภัณฑ 1 (2)
2103-2119 งานเช่ือมทอ 2 (4)
2103-2120 งานทอภายในอาคาร 2 (4)
2103-2121 งานทดสอบวัสดุ 2 (4)
2103-2122 งานระบบทอระบายอากาศ 2 (4)
2103-2123 งานโครงสราง 2 (4)
2103-2124 งานเช่ือมซอมบํารุง 2 (4)
2103-2125 เทคนิคการผลิต 2 (3)
2103-4101 ปฏิบัติงานชางเชื่อมโลหะ 1 3 (*)
2103-4102 ปฏิบัติงานชางเชื่อมโลหะ 2 3 (*)
2103-4103 ปฏิบัติงานชางเชื่อมโลหะ 3 4 (*)
2103-4104 ปฏิบัติงานชางเชื่อมโลหะ 4 4 (*)
2103-4105 ปฏิบัติงานชางเชื่อมโลหะ 5 4 (*)
2103-4106 ปฏิบัติงานชางเชื่อมโลหะ 6 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4  โครงการ 4 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2103–5001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

ชีพ พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
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5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ใหมีชั่วโมงกิจกรรมรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

200  ช่ัวโมง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - 2
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 - 2
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - 2
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - 2
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - 2
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - 2
2002-0007-12 (กิจกรรมอ่ืน ทีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - 2
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

2103-2101 เขียนแบบชางเช่ือมโลหะ 1 2 (4)
2103-2102 เขียนแบบชางเช่ือมโลหะ 2 2 (4)
2103-2103 โลหะวิทยาเบ้ืองตน 2 (4)
2103-2104 งานเช่ือมโลหะ 1 6 (12)
2103-2105 งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1 3 (6)
2103-2106 งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 2 3 (6)
2103-2107 งานเช่ือมโลหะ 2 6 (12)
2103-2108 งานเช่ือมโลหะ 3 3 (6)
2103-2109 งานเช่ือมโลหะ 4 3 (6)
2103-2110 กลศาสตรเคร่ืองกล 3 (3)
2103-2111 งานทอ 3 (6)
2103-2112 คณิตศาสตรชางเชื่อม 2 (2)
2103-2113 งานสี 2 (4)
2103-2114 วัสดุชางเชื่อม 2 (3)
2103-2115 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 2 (4)
2103-2116 งานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม 2 (4)
2103-2117 งานพลาสติก 2 (3)
2103-2118 งานออกแบบผลิตภัณฑ 1 (2)
2103-2119 งานเช่ือมทอ 2 (4)
2103-2120 งานทอภายในอาคาร 2 (4)
2103-2121 งานทดสอบวัสดุ 2 (4)
2103-2122 งานระบบทอระบายอากาศ 2 (4)
2103-2123 งานโครงสราง 2 (4)
2103-2124 งานเช่ือมซอมบํารุง 2 (4)
2103-2125 เทคนิคการผลิต 2 (3)
2103-4101 ปฏิบัติงานชางเช่ือมโลหะ 1 3 (*)
2103-4102 ปฏิบัติงานชางเช่ือมโลหะ 2 3 (*)
2103-4103 ปฏิบัติงานชางเช่ือมโลหะ 3 4 (*)
2103-4104 ปฏิบัติงานชางเช่ือมโลหะ 4 4 (*)
2103-4105 ปฏิบัติงานชางเช่ือมโลหะ 5 4 (*)
2103-4106 ปฏิบัติงานชางเช่ือมโลหะ 6 4 (*)
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2103-2101 เขียนแบบชางเช่ือมโลหะ 1 2 (4)
Welding Drawing I

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการอานและเขียนแบบชางเช่ือมโลหะ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจในการอานและเขียนสัญลักษณ  ช้ินสวนมาตรฐานในแบบงาน
3. เพ่ือใหมีความสามารถอานและเขียนแบบส่ังงาน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัย  การปฏิบัติงานเขียนแบบดวยความประณีตเปนระเบียบเรียบรอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานและเขียนแบบชางเชือ่มโลหะ
2. อานและเขียนสัญลักษณ ชิน้สวนมาตรฐานในแบบงานมาตรฐาน
3. อานและเขียนแบบส่ังงานชางเช่ือมโลหะตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการอานแบบ-เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐาน  ภาพฉาย  ภาพชวย  ภาพตัด  ภาพ

ประกอบ แบบส่ังงาน และการใชสัญลักษณในการเขียนแบบ

2103-2102 เขียนแบบชางเช่ือมโลหะ 2 2 (4)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน 2103-2101 เขียนแบบชางเช่ือมโลหะ 1)
Welding Drawing II

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานและเขียนแบบแผนคล่ี
2. เพ่ือใหสามารถกําหนดสัญลักษณและมาตรฐานงานเช่ือมลงในแบบงาน
3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบแผนคล่ีท้ัง 4 วิธี
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการปฏิบัติงานเขียนแบบดวยความประณีต เปนระเบียบเรียบรอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานและเขียนแบบแผนคล่ี
2. กําหนดสัญลักษณและมาตรฐานงานเช่ือมในแบบงานมาตรฐาน
3. เขียนแบบแผนคล่ีดวยวิธีอยางงาย
4. เขียนแบบแผนคล่ีดวยวิธีเสนขนาน
5. เขียนแบบแผนคล่ีดวยวิธีเสนรัศมี
6. เขียนแบบแผนคล่ีดวยวิธีเสนสามเหล่ียม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการอานแบบ-เขียนแบบแผนคล่ี ดวยวิธีอยางงาย เสนขนาน เสนรัศมี เสน

สามเหล่ียม การกําหนดสัญลักษณงานเชื่อม รอยตอและมาตรฐานงานเช่ือมลงในแบบส่ังงานเช่ือมชนิดตางๆ
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2103-2103 โลหะวิทยาเบ้ืองตน 2 (4)
Basic Metallurgy

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับสมบัติของโลหะ โครงสรางโลหะ แผนภูมิสมดุล เหล็ก-เหล็กคาร
ไบด  ผลของความรอนจากการเช่ือมท่ีมีตองานเช่ือม

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทดสอบสมบัติของโลหะอยางงาย
3. เพ่ือใหมีนิสัยในการทํางานท่ีดี  ปฏิบัติการทดสอบสมบัติโลหะอยางปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเก่ียวกับสมบัติโครงสรางโลหะ แผนภูมิสมดุลเหล็ก - เหล็กคารไบด
2. จําแนกชนิดของโลหะดวยการพิจารณาจากสมบัติของโลหะ
3. ทดสอบชนิดของเหล็ก โดยวิธีดูประกายไฟโดยเทียบกับตารางประกายไฟ
4. ทดสอบความแข็งโลหะดวยตะไบ  การวัดความตางของรอยบุม
5. ปรับปรุงสมบัติของโลหะโดยใชความรอน
6. ตรวจสอบโครงสรางทางโลหะวิทยา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับสมบัติของโลหะ การผลิตเหล็ก โครงสรางของโลหะแบบ BCC FCC และ HCP  แผน

ภูมิสมดุลของเหล็ก–เหล็กคารไบด (Fe–Fe3C  Carbon Equilibrium Diagram) อิทธิพลของความรอนท่ีมีผลตอ
งานเช่ือมและบริเวณกระทบรอน (HAZ) และปฏิบัติเก่ียวกับการจําแนกชนิดของโลหะโดยพิจารณาจากสมบัติ
ของโลหะ การทดสอบชนิดของเหล็กโดยวิธีดูประกายไฟ การทดสอบความแข็งดวยตะไบ การวัดรอยบุม การ
ปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะโดยใชความรอน การดูโครงสรางเหล็กกลา

2103-2104 งานเช่ือมโลหะ 1 6 (12)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน 2100-1005 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน)
Welding Practice I

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการความปลอดภัยในการเช่ือม กระบวนการเชือ่ม
2. เพ่ือใหสามารถเช่ือมอารกลวดหุมฟลักซรอยตอตัวทีและเช่ือมหนาแปลน ในทาเชื่อม 1F(PA) 2F 

(PB) 3F (PF/PD) 4F (PE) ผานเกณฑทดสอบตามมาตรฐานท่ีกําหนด
3. เพ่ือใหสามารถเช่ือมแกสรอยตอตัวทีทาเช่ือม 2F (PB) และหนาแปลน 3F(PF/PD) และตัดแกส
ดวยมือผานเกณฑทดสอบตามมาตรฐานท่ีกําหนด

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี ปฏิบัติการเชื่อมโดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวน บุคคล
ครบถวน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการความปลอดภัยในการเชือ่มโลหะ



สาขาวิชาโลหะการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

151

2. เช่ือมอารกลวดหุมฟลักซ รอยตอตัวทีและเช่ือมหนาแปลน ทาเชื่อม  1F(PA) , 2F (PB) , 3F 
(PF/PD) , 4F(PE) ตามมาตรฐาน

3. เช่ือมแกสรอยตอตัวทีทาเช่ือม  2F (PB) หนาแปลน 3F(PF/PD) ตามมาตรฐาน
4. ตัดเหล็กดวยแกสสําหรับเตรียมงานเช่ือมอารกลวดหุมฟลักซ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยในงานเช่ือม กระบวนการเชือ่ม เคร่ืองเช่ือมและอุปกรณในงานเช่ือมแกส

และไฟฟา วัสดุงานเช่ือม ลวดเช่ือม แกส รอยตอ ทาเชื่อม เทคนิคในการเช่ือม การตรวจสอบงานเช่ือมเบ้ืองตน
และปฏิบัติงานเช่ือมเหล็กแผนบางดวยแกส รอยตอชนและรอยเช่ือมมุม งานตัดดวยแกส งานเช่ือมไฟฟารอย
เชื่อมมุมและหนาแปลนทุกทาเชื่อม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตองตามหลักความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย และศึกษาดูงานสถานประกอบการ

2103-2105 งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1 3 (6)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน 2103-2104 งานเช่ือมโลหะ 1)
Sheet Metal Practice 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบแผนคล่ีดวยวิธีเสนขนาน เสนรัศมีและเสนสามเหล่ียม 
อานแบบ ออกแบบงานผลิตภัณฑโลหะ การคาํนวณวัสดุ การประมาณราคา

2. เพ่ือใหสามารถกําหนดขั้นตอนการทํางาน เลือกกําหนดเทคนิควิธีการผลิต ขึ้นรูปประกอบงาน 
การเขียนรายงานการทํางานและปรับปรุงแกไขการทํางาน

3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบช้ินงานโลหะแผนดวยวิธีเสนขนาน เสนรัศมีและเสนสามเหล่ียม ผลิต 
ผลิตภัณฑโลหะ  งานโครงสราง เฟอรนิเจอร

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีตรอบคอบและตระหนักถึง
ความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบแผนคล่ี ดวยวิธีเสนขนาน เสนรัศมีและเสนสามเหลี่ยม
2. จัดทําแผนงานการทํางานผลิตภัณฑโลหะ  การขึ้นรูปและประกอบงาน
3. ทําผลิตภัณฑงานโลหะ งานโครงสรางเฟอรนิเจอร ตามแบบกําหนด
4. เขียนรายงานการทํางานผลิตภัณฑโลหะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบแผนคล่ีดวยวิธีเสนขนาน เสนรัศมีและเสนสามเหล่ียม 

การอานแบบ การออกแบบผลิตภัณฑโลหะ การถอดแบบคาํนวณวัสดุ ประมาณราคา  ความปลอดภัยในการ
ทํางานผลิตภัณฑ กําหนดขั้นตอนการทํางาน เลือกและกําหนดเทคนิควิธีการผลิต การขึ้นรูป การประกอบงาน 
การเขียนรายงานการทํางาน งานผลิตภัณฑโลหะแผนท่ีเขียนแบบดวยวิธีเสนขนาน เสนรัศมีและเสน
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สามเหล่ียม งานผลิตภัณฑโลหะ งานโครงสราง งานเฟอรนิเจอร โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูก
ตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2103-2106 งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 2 3 (6)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน 2103-2105 งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1 )
Welding Practice III

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบแผนคล่ีดวยวิธีลัด(Short Cut Technique) เทคนิคการพนสี  
การชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา-เคมี  ชุบพลาสติก

2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบผลิต สรางผลิตภัณฑโลหะแผนวิธีเสนขนาน เสนรัศมี เสนสามเหล่ียม 
ตกแตงผิวสําเร็จงานผลิตภัณฑ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบและตระหนักถึง
ความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการเขียนแบบแผนคล่ีดวยวิธีลัด  (Short cut technique) ในงานผลิตภัณฑโลหะ
2. เขาใจหลักการกรรมวิธีตกแตงผิวสําเร็จ สําหรับงานผลิตภัณฑโลหะ
3. ทําผลิตภัณฑโลหะแผนท่ีเขียนแบบดวยวิธีเสนขนาน เสนรัศมี และเสนสามเหล่ียม
4. ตกแตงผิวสําเร็จงานผลิตภัณฑดวยงานสีอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับการเขียนแบบแผนคล่ีดวยวิธีลัด (Short Cut Technique) ทอระบายอากาศ งานสีอุตสาห

กรรม งานชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา–เคมี งานชุบเคลือบผิวดวยพลาสติก และปฏิบัติงานผลิต/สรางผลิตภัณฑ
โลหะแผนท่ีใชการเขียนแบบดวยวิธีเสนขนาน เสนรัศมีและเสนสามเหล่ียมอยูในชิ้นงานเดียวกัน งานผลิต
ภัณฑโลหะแผนท่ีใชการเขียนแบบดวยวิธีลัด (Short Cut Technique) งานตกแตงผิวสําเร็จ ช้ินงานผลิตภัณฑ 
โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชวีอนามัย

2103-2107 งานเช่ือมโลหะ 2 6 (12)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน  2103-2104 งานเช่ือมโลหะ 1)

Welding Practice II
จุดประสงครายวิชา

1. เพ่ือใหมีความตระหนักเก่ียวกับความปลอดภัยในการเช่ือม
2. เพ่ือใหมีความเขาใจสมบัติและความสามารถในการเช่ือมของวัสดุ ขอบกพรองในงานเช่ือม หลัก
การอานและเขียนสัญลักษณในงานเช่ือม

3. เพ่ือใหสามารถใชเทคนิคการเช่ือมแนวซึมลึก (Root  Pass)   แนวเติม (Hot Pass) และแนวปก
คลุม (Cover Pass)
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4. เพ่ือใหสามารถเช่ือมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาตอชนบากรองวีทาเช่ือม 1G (PA)  2G
(PB) 3G (PF/PD) 4G (PE)  ผานเกณฑทดสอบตามมาตรฐาน

5. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบงานเช่ือมดวยสายตาและการดัดงอตามมาตรฐานงานเช่ือม
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติการเช่ือมโดยใชอุปกรณความปลอดภัยและตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักความปลอดภัยในการเชือ่มตามมาตรฐาน
2. เขาใจเก่ียวกับสมบัติและความสามารถในการเช่ือมของวัสดุ ขอบกพรองในงานเช่ือม
3. ระบุสัญลักษณและสวนตาง ๆ ของรอยเช่ือมมุม (Fillet Weld) รอยเช่ือมรอง (Groove Weld) ตาม
มาตรฐาน

4. เช่ือมอารกลวดเช่ือมหุมฟลักซแผนเหล็กตอชนบากรองวี 1G(PA) 2G(PB) 3G(PF/PD) 4G(PE) 
ตามมาตรฐาน

5. ตรวจสอบจุดบกพรองแนวเช่ือมดวยสายตาและการดัดงอแนวเช่ือมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยในงานเช่ือม สมบัติและความสามารถในการเช่ือมของช้ินงาน
และลวดเช่ือมชนิดตางๆ สัญลักษณในงานเช่ือม สวนตางๆ ของรอยเช่ือมมุมและรอยเช่ือมรอง ชนิดของลวด
เชื่อม การอาน WPS (Welding Procedure Specification) และ PQR (Procedure Qualification Record) จุดบก
พรองในงานเช่ือม เทคนิคในการเช่ือม การตรวจสอบงานเช่ือมดวยสายตาและการดัดงอ งานเช่ือมไฟฟาเหล็ก
แผนตอชนบากรองวี ทุกทาเช่ือมดวยลวดเช่ือมเซลลูโลสและเบสิก (Cellulose  and Basic Electrode) โดยใช
อุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2103-2108 งานเช่ือมโลหะ 3 3 (6)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน  2103-2107 งานเช่ือมโลหะ 2)
Welding Practice III

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความตระหนักเก่ียวกับความปลอดภัยในงานเช่ือม
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบรอยตอ อุปกรณจับยึดงานเช่ือมทอ งานเชือ่มโครงสราง วิธี
การตรวจสอบงานเชื่อมแบบทําลายสภาพและไมทําลายสภาพเบ้ืองตน ขอบเขตการยอมรับผล
การตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO 5817 และมาตรฐาน AWS D1.1

3. เพ่ือใหมีความสามารถเลือกใชลวดเช่ือมไฟฟาช้ันคุณภาพตางๆ
4. เพ่ือใหสามารถเช่ือมอารกลวดเช่ือมหุมฟลักซ ทอเหล็กกลาในทาเช่ือม 1G (PA)  2G (PB)  5G 

(PF/PD) และ 6G (H-LO45) ผานเกณฑทดสอบตามมาตรฐาน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเชื่อมโดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลในการเชื่อม  
ตรงตอเวลา และใช วัสดุเช่ือมอยางประหยัด
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบรอยตอ ชนิดและมาตรฐานลวดเช่ือม เหล็กกลาคารบอนและเหล็กกลา
ผสม

2. เขาใจหลักการตรวจสอบงานเชือ่มแบบทําลายและไมทําลายเบ้ืองตน
3. เช่ือมอารกลวดเช่ือมหุมฟลักซทอ   100-150  มม. หนา 6 – 12 มม. ทาเชื่อม 9G(PA) 2G(PB) 
และ 5A(PF/PD) ตามมาตรฐาน

4. ตรวจสอบงานเช่ือมทอตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยในงานเช่ือม การออกแบบรอยตอ และอุปกรณจับยึดในงานเช่ือมทอ งาน
โครงสราง ชนิดและมาตรฐานลวดเช่ือมหุมเหล็กกลาคารบอนผสมตํ่าและเหล็กกลาตามมาตรฐาน AWS A 5.1 
AWS A 5.5 DIN 1913  ISO 6520 มอก.49-2528 ขอบเขตการยอมรับไดของคุณภาพงานเชื่อม (Acceptance 
Criteria) ตามมาตรฐาน ISO 5817 และ AWS D1.1  หรือมาตรฐานอ่ืน   การตรวจสอบงานเช่ือมแบบทําลาย
และไมทําลายเบ้ืองตน ปฏิบัติงานเช่ือมอารกลวดหุมฟลักซทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 100-150 มม. ความหนา 
6-12 มม. ในทาเช่ือม 1G (PA)  2G (PB) 5G (PF/PD) และ 6G (H-LO45) ดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซเซลลูโลส
และเบสิก (Cellulose and Basic Electrode) โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตองตามหลักความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2103-2109 งานเช่ือมโลหะ 4 3 (6)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน  2103-2108 งานเช่ือมโลหะ 3)

Welding Practice IV
จุดประสงครายวิชา

1. เพ่ือใหมีความตระหนักเก่ียวกับความปลอดภัยในการเช่ือมทิก (TIG) มิก/แม็ก (MIG/MAG)
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการของกระบวนการเช่ือมแบบอารกแกสคลุม (Gas Shielded Arc Welding) 
การเช่ือมทิก  มิก/แม็ก การเช่ือมใตฟลักซ (Submerged) และการตัดพลาสมา (Plasma Cutting)

3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชเคร่ืองเช่ือม-อุปกรณ วัสดุงานและวัสดุส้ินเปลือง ปรับคาพารามิเตอรใน
การเช่ือมทิก มิก/แม็ก

4. เพื่อใหสามารถเชื่อมเดินแนว เช่ือมแผนตอชนเหล็กกลาคารบอนตํ่า เหล็กกลาไรสนิม (Austenitic 
Stainless Steel) และอะลูมิเนียมดวยกระบวนการเช่ือมทิก และ มิก/แม็ก ผานเกณฑทดสอบตาม
มาตรฐาน

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเชื่อมโดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล  ตรงตอเวลา 
และใชวัสดุเช่ือมอยางประหยัด

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการเชือ่มแบบอารกโลหะแกสคลุม (GSMAW) การเช่ือมทิก  มิก/แม็
ก  การเช่ือมใหฟลักซและการตัดพลาสมา
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2. เลือกใชวัสดุงานเช่ือม และปรับคาพารามิเตอรในการเชื่อมทิก มิก/แม็ก เช่ือมใตฟลักซ
3. เชื่อมตอชนเหล็กกลาคารบอนตํ่าและเหล็กกลาไรสนิมดวยการเชื่อมทิกและมิก/แม็ก ตามมาตร
ฐาน

4. เช่ือมอลูมิเนียมดวยกระบวนการเช่ือมทิกและมิก ตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยในงานเช่ือมทิก (TIG) และมิก/แม็ก (MIG/MAG) เคร่ืองมือ-อุปกรณ 
วัสดุงานเช่ือม ลวดเช่ือม ชนิดและสมบัติของแกสคลุม (Gas Shielded) การนํากระบวนการเช่ือมทิก มิก/แม็ก 
การเช่ือมใตฟลักซ (Submerged) การเชือ่มและตัดพลาสมา (Plasma) ไปใชงาน  และปฏิบัติงานเชือ่มเดินแนว 
เช่ือมแผนตอชนและตัวที เหล็กกลาคารบอนต่ํา เหล็กกลาไรสนิมและอะลูมิเนียมดวยทิก และ มิก/แม็ก ในทา
ราบและทาระดับ โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
และศึกษาดูงานสถานประกอบการ

2103-2110 กลศาสตรเครื่องกล 3 (3)
Machine Mechanics

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการกลศาสตรในงานเครือ่งกล ระบบหนวยตามมาตรฐานสากล
2. เพ่ือใหสามารถแกปญหาโจทยเก่ียวกับระบบแรงและการสมดุลแรง
3. เพ่ือใหสามารถแกปญหาโจทยเก่ียวกับโมเมนต จุดศนูยถวง
4. เพ่ือใหสามารถแกปญหาโจทยเก่ียวกับความเสียดทาน ความเร็วและความเรง
5. เพ่ือใหประยุกตหลักการกลศาสตรเคร่ืองกลใชในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกลศาสตรในงานเครือ่งกล ระบบหนวยตามมาตรฐานสากล
2. ติดต้ัง ประกอบงานทอนํ้า ทอลม ทอแกส ดวยวิธีการตอดวยเกลียวหนาแปลนและการเช่ือม
3. คํานวณและประมาณการประกอบ ติดต้ัง ทอนํ้า ทอลม ทอแกส ตามแบบกําหนด
4. ตรวจสอบและทดสอบรอยร่ัวงานทอนํ้า ทอลม ทอแกส ตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักกลศาสตรในงานเคร่ืองกล ระบบหนวย แรงและสมดุลแรง โมเมนต จุดศนูยถวง  

ความเสียดทาน  ความเร็ว  ความเรง  การประยุกตหลักการกลศาสตรเครือ่งกลในงานอาชีพ

2103-2111 งานทอ 3 (6)
Industrial piping

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบเขียนแบบทอ วิธีการ ข้ันตอนตอและประกอบทอ
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2. เพ่ือใหสามารถอานและเขียนแบบงานทอ คํานวณหาความยาว ตัดทอและดัดทอ ตอทอโดยวิธี
การเชื่อม  เกลียวและตอหนาแปลน ตรวจสอบรอยร่ัวขอตอทอนํ้า ทอลม ทอแกส

3. เพ่ือใหปฏิบัติงานทอโดยใชชุดอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลตามกฎความปลอดภัยและ       
อาชีวอนามัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบเขียนแบบทอ วิธีการ ข้ันตอนตอและประกอบทอในอุตสาหกรรมตาม
มาตรฐาน

2. เขียนแบบงานทอ คํานวณหาความยาวตัดทอ ดัดทอ ตอทอโดยการเช่ือมตอเกลียวหนาแปลน 
ตรวจสอบรอยร่ัวระบบทอนํ้า ทอลม ทอแกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับชนิด ลักษณะ สัญลักษณของทอและอุปกรณตามมาตรฐาน มอก. AISI API DIN JIS 

และมาตรฐานอ่ืน การเขียนแบบงานทอ กรรมวิธีการผลิตทอ หลักและวิธีการคํานวณหาความยาวทอและการ
ตัดทอ การคาํนวณและวิธีการดดัทอ การตอทอ การประกอบทอ (Pipe Fitter) การเช่ือมทอ การตรวจสอบหา
รอยรั่วของทอน้ําและทอลม และปฏิบัติงานอานและเขียนแบบงานทอ งานตัดและประกอบทอ การเช่ือมทอ 
ตอทอดวยเกลียวและตอหนาแปลน การดัดทอการเดินทอและตรวจสอบรอยร่ัวขอตอทอนํ้า ทอลม ทอแกส

2103-2112 คณิตศาสตรชางเช่ือม 2 (2)
Welding Mathematics

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในระบบหนวยท่ีใชในวิชาคณิตศาสตรชางเช่ือม
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาความยาว พ้ืนท่ี ปริมาตร นํ้าหนักของวัสดุรูปทรงตางๆ
3. เพื่อใหสามารถประมาณราคา  ความส้ินเปลืองของวัสดุในงานเช่ือม
4. เพ่ือใหสามารถคํานวณระบบสงกําลังทางกล  เคร่ืองผอนแรง
5. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาคาความแข็งแรงของวัสดุ ความดันของไหล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบหนวยมาตรฐานที่ใชในวิชาคณิตศาสตรชางเชื่อม
2. คํานวณหาความยาว พ้ืนท่ี ปริมาตร นํ้าหนักของวัสดุรูปทรงตาง ๆ
3. คํานวณและประมาณราคา ความส้ินเปลืองของวัสดุในงานเช่ือม
4. คํานวณระบบสงกําลังทางกล เคร่ืองผอนแรง
5. คํานวณคาความแข็งแรงของวัดส ุความดันของไหล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับระบบหนวยท่ีใชในวิชาคณิตศาสตรชางเช่ือม การคาํนวณหาความยาว พ้ืนท่ี  ปริมาตร

และนํ้าหนักของวัสดุรูปทรงตางๆ ความส้ินเปลืองของวัสดุในงานเช่ือมแกส พลังงานไฟฟา การประมาณราคา  
ระบบสงกําลังทางกล เครื่องผอนแรง ความแข็งแรงของวัสดุ  ความดันของไหล
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2103-2113 งานสี 2 (4)
Painting

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกงานสีอุตสาหกรรม และการใชสีอุตสาหกรรมชนิดตางๆ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเลือกใชอุปกรณ เตรียมผิวงานสําหรับงานสีประเภทตางๆ เคาะขึ้นรูป
และโปวสีแหงชา แหงเร็ว

3. เพ่ือใหมีความสามารถพนสีพ้ืน พนสีแหงเร็ว สีแหงชา สีผง การปดเงาและแกไขขอบกพรองท่ีเกิด
จากการพนสี

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน โดยใชชุดอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลตามกฎความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกและการใชสีอุตสาหกรรม
2. เลือกใชและกําหนดวัสดุ อุปกรณ สําหรับงานสีประเภทตาง ๆ
3. ตกแตงผิวสําเร็จงานผลิตภัณฑโลหะดวยสีแหงเร็ว สีแหงชา  สีผง
4. แกไขขอบกพรองท่ีเกิดจากการพนสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานพนสี สมบัติ ชนิด การใชสีประเภทตางๆ ในงานอุตสาหกรรม การเคาะ

พนสี การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณงานสี การเตรียมงานและแกไขขอบกพรองในงานสี ตรียมผิวชิ้น
งานกอนการพนสี การเคาะขึ้นรูป การโปวสีแหงชา แหงเร็ว เทคนิคในการพนสี  การพนสีพ้ืน  การพนสี  สี
แหงชาและสีแหงเร็ว สีผง การอบและการขัดเงา

2103-2114 วัสดุชางเช่ือม 2 (3)
Consumable Welding

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับรหัส การแบงกลุม ชั้นคุณภาพของโลหะกลุมเหล็กและนอกกลุม
เหล็ก ตามมาตรฐาน AISI  ASTM  DIN  JIS

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ การแบงกลุมช้ันคุณภาพของลวดเช่ือมเหล็กกลาคารบอนและเหล็ก
กลาผสมตํ่า ลวดเชือ่มเหล็กหลอ ลวดเช่ือมอะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสมท่ีใชในกระบวนการ
เช่ือมอารกลวดเช่ือมหุมฟลักซ (SMAW) การเช่ือมแบบอารกแกสคลุม การเช่ือมใตฟลักซ (SAW) 
ตามมาตรฐาน AWS DIN JIS และการแบงชั้นคุณภาพของฟลักซ  SAW ตามมาตรฐานAWS และ
DIN

3. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการแบงชนิดและการเลือกใชแกสเฉ่ือย (Inert gas) แอกทีฟแกส 
(Active Gas) และ  แกสผสม (Mixed Gas) ในงานเชือ่มแบบอารกแกสคลุม แผนรองหลังงาน
เช่ือมโลหะ ชนิดและสมบัติของกาวในอุตสาหกรรม
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4. เพ่ือใหสามารถทดสอบหาสมบัติเชิงกลของวัสดุ และลวดเช่ือมดวยวิธีการทดสอบแรงดึงและการ
ทดสอบแรงกระแทก

5. เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเติมลวดของกระบวนการเช่ือมแบบตางๆ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจการแบงกลุม ชั้นคุณภาพของโลหะตามมาตรฐาน
2. เขาใจการแบงกลุมชั้นคุณภาพของลวดเชื่อมตามมาตรฐาน
3. เลือกใชวัสดุชางเชื่อมตามลักษณะและประเภทของงาน
4. ทดสอบหาสมบัติเชิงกลของวัสดุ ดวยการทดสอบ แรงดึง , แรงกระแทก
5. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเติมลวดของกระบวนการเช่ือมตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับชนิดและสมบัติของโลหะกลุมเหล็ก (Ferrous Metal) โลหะนอกกลุมเหล็ก (Non 

Ferrous Metal) ลวดเช่ือมและฟลักซ แกสคลุม (Gas Shielded) แผนรองหลังงานเช่ือม (Back Strip) กาว 
(Adhesive Bonding) ปฏิบัติการทดสอบหาสมบัติเชิงกลของวัสดุและลวดเช่ือมดวยวิธีการทดสอบแรงดึงและ
การทดสอบแรงกระแทก เปรียบเทียบประสิทธิภาพการเติมลวดของกระบวนการเช่ือมแบบตางๆ

2103-2115 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 2 (4)
Electro plating

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความตระหนักเก่ียวกับความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม หลักการปองกันอันตรายจากไอ
ระเหยของนํ้ายาชุบและกําจัดนํ้าท้ิงจากการชุบเคลือบผิวดวยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟา

2. เพ่ือใหสามารถเลือกใช เตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือและช้ินงานในงานชุบเคลือบผิวโลหะดวยวิธีกล
และวิธีเคมี

3. เพ่ือใหสามารถชุบเคลือบผิวและรมดําไดอยางมีคุณภาพและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีเคมี - ไฟฟา
2. เตรียมงาน วัสดุ อุปกรณ สําหรับงานชุบเคร่ืองผิวโลหะ
3. ชุบเคลือบผิวโลหะดวยทองแดงดาง ทองแดงกรด
4. ชุบเคลือบผิวโลหะดวยนิเกิล
5. ชุบเคลือบผิวโลหะดวยโครเม่ียม
6. แกไขขอบกพรองท่ีเกิดจากการชุบเคลือบผิวโลหะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยในงานชุบเคลือบผิวดวยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟา เครื่องปรับและจายไฟฟา 

ทางเดินไฟฟา ราวแขวนตัวลอ ตัวลอ ถุงผา การผสมนํ้ายาลางดางรอน ดางไฟฟา นํ้ายาชุบทองแดงดาง น้ํายา
ชุบทองแดงกรด นํ้ายาชุบนิเกิลเงา น้ํายาชุบโครเมียม น้ํายาชุบเงิน นํ้ายาชุบทอง น้ํายารมดํา การเตรียมตัวลอ
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โครเมียม การผูกหรือแขวนชิ้นงานชุบ ขั้นตอนและกรรมวิธีการชุบดวยนํ้ายาชุบชนิดตางๆ วิธีการปองกัน
อันตรายจากไอระเหยและกําจัดนํ้าท้ิง    และปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีเคมี-ไฟฟา   ตามหลัก
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2103-2116 งานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม 2 (4)
Aluminum Products

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความตระหนักเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอะลูมิเนียม กระจก
2. เพ่ือใหมีความเขาใจ เก่ียวกับหลักการและกระบวนการ ผลิตภัณฑอะลูมิเนียม กระจก
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใช เคร่ืองมือ/อุปกรณ/วัสดุงานอะลูมิเนียม กระจก
4. เพ่ือใหสามารถในการออกแบบ  ติดต้ัง  ประกอบงานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม กระจก
5. เพ่ือใหมีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย ประหยัดและรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการเก่ียวกับงานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม กระจก
2. ประกอบติดต้ังงานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม มุงลวด ตูกระจก หนาตาง ประตูบานเล่ือน
3. ซอมแซม แกไข งานผลิตภัณฑอะลูมิเนียมท่ีเก่ียวกับงานโครงสรางและเฟอรนิเจอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัย เคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุ การตัด การเจาะ การประกอบ การ

อานแบบ การออกแบบ การเขียนแบบ การวางแผนงาน การสรางผลิตภัณฑอะลูมิเนียม เก่ียวกับงานโครงสราง
และเฟอรนิเจอร โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชวีอนามัย

2103-2117 งานพลาสติก 2 (3)
Plastic Work

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการแบงชนิด สมบัติและการใชงานของพลาสติกชนิดตางๆ
2. เพ่ือใหสามารถขึ้นรูปพลาสติกดวยวิธีมวน พับ กดและหลอพลาสติก เคลือบผิวโลหะดวยผง
พลาสติก เคลือบรูปดวยนํ้ายาเรซิน เช่ือมพลาสติกดวยเคร่ืองเช่ือม

3. เพ่ือใหทํางานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากการใชงาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการแบงประเภท สมบัติและการใชงานของพลาสติกชนิดตาง ๆ
2. ขึ้นรูปพลาสติกดวยกรรมวิธีการทับ  มวน  ดัด โดยใชความรอน
3. เคลือบผิวผลิตภัณฑโลหะดวยพลาสติก
4. เคลือบรูปดวยน้ํายาเรซิน
5. ทําผลิตภัณฑหลอพลาสติก ประเภทของชํารวย เครื่องประดับ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิด สมบัติและการใชงานของพลาสติกชนิดตางๆ (Thermo Plastic Thermo Setting and

Elastomer) ความปลอดภัยและมลภาวะท่ีเกิดจากการใชพลาสติก ปฏิบัติการขึ้นรูปพลาสติก  เคลือบผิวโลหะ
ดวยผงพลาสติก การเคลือบรูปดวยนํ้ายาเรซินและการเช่ือมพลาสติก

2103-2118 งานออกแบบผลิตภัณฑ 1 (2)
Products Design

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ  ข้ันตอนการออกแบบและการผลิต
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับรูปทรง ส ีความสวยงาม การประหยัดและประโยชนใชสอย
3. เพ่ือใหมีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและทําแบบราง
4. เพ่ือใหสามารถออกแบบ วางแผน เลือกใชวัสดุ อุปกรณในงานออกแบบผลิตภัณฑ
5. เพ่ือใหปฏิบัติงานดวยความขยันหม่ันเพียร อดทน ซ่ือสัตย รวมท้ังตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนการออกแบบและการผลิตงานผลิตภัณฑ
2. นําหลักการออกแบบผลิตภัณฑ ไปใชในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับงานและวัสดุ
3. ทําแบบราง และหุนจําลอง งานผลิตภัณฑตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบและการผลิต โดยจัดทําแบบรางของผลิตภัณฑ เนนความคิด

สรางสรรค รูปทรง ส ี ความสวยงาม ประโยชนการใชสอย ความเหมาะสมในการใชงานและความประหยัด
โดยใชกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมกับงาน

2103-2119 งานเช่ือมทอ 2 (4)
Pipe Welding

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการเช่ือมทอวิธีตางๆ (SMAW, TIG,MIG/MAG)
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาและใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลในการปฏิบัติเช่ือม
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการเตรียมงานและประกอบช้ินงาน เชื่อมทอเหล็กหลาตอชนในทาเชื่อม 

2G (PB)  5G (PF)  6G(H-LO45) ผานเกณฑขอบเขตการยอมรับผลการทดสอบตามมาตรฐาน 
ISO 5817

4. เพ่ือใหเกิดกิจนิสัยในการเชื่อมอยางปลอดภัย ใชวัสดุชางเช่ือมอยางประหยัดเกิดประสิทธิผลสูง
สุด

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการเช่ือมทอดวยกระบวนการเช่ือมตาง ๆ
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2. เตรียมงานเช่ือมทอเหล็กกลาตอชน ทาเชื่อม 2G (PB) 5G(PF) 6G(H-L045) ตามมาตรฐาน
3. เช่ือมทอเหล็กกลาตอชน ทาเชื่อม 2G(PB) 5G(PF) 6G*H – L045) ผานเกณฑทดสอบมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัย และวิธีการเช่ือมทอดวยการเช่ือมอารกลวดหุมฟลักซ

(SMAW) การเตรียมช้ินงาน ใชเคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ ชุดอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล การควบคุมและ
เก็บรักษาลวดเช่ือม การเช่ือมทอเหล็กหนา-บางในตําแหนงทาเช่ือม 2G (PB)  5G (PF)  6G (H-LO45) (ใชลวด
เช่ือมฟลักซเซลลูโลสหรือเบสิกตามความเหมาะสมทาเช่ือม) กรรมวิธีเชื่อมทิก (TIG) และมิก/แม็ก
(MIG/MAG) การทดสอบชางเชื่อมตามมาตรฐาน ISO 9606-1 การตรวจสอบแนวเช่ือมดวยสายตา การทดสอบ
แรงดึงและการทดสอบการดัดงอ ประเมินผลผานเกณฑการยอมรับผลการตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO  5817

2103-2120 งานทอภายในอาคาร 2 (4)
Pipe System Practice

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการระบบงานทอและระบบสงจายของไหลภายในอาคาร
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัยของงานระบบทอภายในอาคาร
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวัสดุ  อุปกรณและเครื่องมืองานระบบทอภายในอาคาร
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบงานทอ และระบบสงจายของไหลภายในอาคาร
2. เลือก วัสดุ อุปกรณ ท่ีใชในงานทอภายในอาคาร
3. กําหนดเคร่ืองมือสําหรับการปฏิบัติงานทอภายในอาคาร
4. เดินทอภายในอาคารระบบสงจายนํ้าดี และระบบนํ้าท้ิง
5. ตรวจสอบและทดสอบการสงจายระบบนํ้าภายในอาคาร ตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของงานระบบงานทอภายในอาคาร ระบบทอนํ้าดี ระบบทอนํ้าท้ิง

ระบบทอนํ้ารอน ระบบทอนํ้าดับเพลิง ระบบการสงจายของไหลดวยทอภายในอาคาร  ความปลอดภัยเก่ียวกับ
ระบบงานทอภายในอาคาร วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใช  งานเดินทอภายในอาคารตามหลักมาตรฐานของ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
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2103-2121 งานทดสอบวัสดุ 2 (4)
Material Testing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการ ขอบเขตวัตถุประสงค และประเภทของการทดสอบวัสดุ
แบบทําลายสภาพและแบบไมทําลายสภาพท่ีใชในงานชางเช่ือมโลหะ

2. เพ่ือใหสามารถทําการทดสอบแบบทําลายสภาพและแบบไมทําลายสภาพเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหปฏิบัติงานดวยกิจนิสัยท่ีดีและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิชาการ ทดสอบวัสดุในงานเช่ือมโลหะ
2. ทดสอบงานเช่ือมแบบทําลายท่ีใชในงานเช่ือมตามมาตรฐาน
3. ทดสอบงานเช่ือมดวยสายตา นํ้ายาแทรกซึม อนุภาคแมเหล็ก  คล่ืนเสียงความถ่ีสูง การถายภาพ
ดวยรังสีเบ้ืองตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับหลักการเบ้ืองตน การใชเคร่ืองทดสอบอุปกรณท่ีใชในการ

ทดสอบวัสดุแบบทําลายสภาพดวยวิธีทดสอบแรงดึง ดัดงอ ทดสอบความแข็ง ทดสอบแรงกระแทก และแบบ
ไมทําลายสภาพดวยวิธีการทดสอบดวยสายตา (VT) นํ้ายาแทรกซึม (PT) ผงแมเหล็ก (MT) การตรวจสอบดวย
คล่ืนเสียงความถ่ีสูง (UT) การตรวจสอบดวยภาพถายรังสี (RT)

2103-2122 งานระบบทอระบายอากาศ 2 (4)
Ventilation System

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความตระหนักในการทํางานดวยความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการระบายอากาศในอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย
3. เพ่ือใหสามารถสรางแผนคล่ี ประกอบและติดต้ังระบบทอระบายอากาศ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยปฏิบัติงานท่ีดี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการระบายอากาศในอุตสาหกรรมและท่ีพักอาศัย
2. เขียนแบบแผนคล่ีทอระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
3. ประกอบ ติดต้ัง ทอระบายอากาศในบานพักอาศัยและอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการระบายอากาศในอุตสาหกรรม ที่พักอาศัย ระบบทอระบายอากาศ

แบบตางๆ อุปกรณระบายอากาศ งานสรางแผนคลี่ทอระบายอากาศ การประกอบทอและการติดต้ังวงจรระบบ
ระบายอากาศ
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2103-2123 งานโครงสราง 2 (4)
Structure

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ลักษณะของโครงสรางชนิดตางๆ การประกอบ ติดต้ัง ประมาณ
ราคางานโครงสราง

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการอานแบบ เขียนแบบโครงสราง อาคาร สะพาน เครื่องจักรภาชนะรับ
แรงดันเบ้ืองตน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ  ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการออกแบบ ลักษณะชนิดของโครงสรางอาคาร , สะพานเคร่ืองจักร
2. อานแบบเขียนแบบ กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานโครงสราง
3. วางแผนการติดตั้งและประมาณราคางานโครงสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับชนิดและสวนประกอบ วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือและความปลอดภัยที่ใชในงานโครงสราง

ชนิด ลักษณะรอยตอ การประกอบ การติดต้ัง การประมาณราคา การอานและเขียนแบบ  กําหนดสัญลักษณใน
แบบโครงสราง อาคาร สะพาน เคร่ืองจักร ภาชนะรับแรงดัน มาตรฐานงานโครงสราง การตรวจสอบคุณภาพ
งานโครงสราง ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานโครงสราง งานอานและเขียนแบบ  การกําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
และการประมาณราคา

2103-2124 งานเช่ือมซอมบํารุง 2 (4)
Basic Maintenance Welding

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการเบ้ืองตนของงานเช่ือมซอมบํารุง
2. เพ่ือใหสามารถเตรียมงานเชื่อมซอมบํารุงโลหะชนิดตางๆ และใหความรอนแกช้ินงานกอนและ
หลังการเชื่อม ตามลักษณะและความสามารถเช่ือมได (Weld ability) ของโลหะ

3. เพ่ือใหสามารถปองกันและแกไขปญหาการแตกราวจากการเช่ือมซอมบํารุงโลหะงาน
4. เพ่ือใหสามารถเช่ือมซอมบํารุงเหล็กหลอ เหล็กกลาแรงดึงสูง อะลูมิเนียม
5. เพ่ือใหเกิดกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเชื่อมโดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลไดอยางถูก
ตอง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ งานเช่ือมซอมบํารุงในงานเช่ือมโลหะ
2. เตรียมงานเช่ือมซอมบํารุงโลหะงานเหล็กกลาแรงดึงสูง เหล็กหลอและโลหะนอกกลุมเหล็ก
3. เช่ือมซอมบํารุงเหล็กกลาแรงดึงสงู เหล็กหลอ อะลูมิเนียม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความสามารถในการเช่ือมของโลหะ (Weld ability) ของเหล็กหลอชนิดตางๆ  เหล็กกลา

แรงดึงสูง (High Strength Low Alloy HSLA) เหล็กกลาไรสนิมชนิดตางๆ อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม การ
ใหความรอนแกช้ินงานกอนและหลังการเช่ือม (Pre&Post Weld Heat Treatment) การแกไขปญหาการแตกราว
ชนิดตางๆ ในการเชื่อม การใชเครื่องมือในการเตรียมและทําความสะอาดรอยตอ การเลือกใชกระบวนการ
เช่ือมและวัสดุส้ินเปลือง (Welding Consumable)   ปฏิบัติการเตรียมรอยตอและเช่ือมซอมบํารุงเหล็กเหล็กหลอ 
เหล็กกลาแรงดึงสูง และอะลูมิเนียม

2103-2125 เทคนิคการผลิต 2 (3)
Product Techniques

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการผลิต วิธีการผลิตงานโลหะรูปพรรณ ผลิตภัณฑโลหะอ่ืนๆ
2. เพื่อใหสามารถวางแผนการจัดการและแผนการผลิตโลหะภัณฑ เลือกกรรมวิธีการผลิตไดเหมาะ
สมกับการผลิตงานผลิตภณัฑโลหะ จัดทําโครงการผลิตภัณฑโลหะ

3. เพ่ือใหมีความขยันหม่ันเพียร  อดทน  ซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ กระบวนการผลิต โลหะรูปพรรณในงานอุตสาหกรรม
2. วางแผน จัดการ การผลิตงานผลิตภัณฑโลหะ
3. เลือกกรรมวิธีการผลิตตามลักษณะงานที่ผลิตในงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการผลิตในงานโลหะภัณฑ งานโครงสราง ชนิด ลักษณะการนําไปใชงานของ

วัสดุ อุปกรณงานผลิต อุปกรณจับยึด การวางแผน การดําเนินงาน การตรวจสอบ การควบคุมคุณภาพ และการ
รายงานการปฏิบัติงานผลิต ปฏิบัติจัดทําโครงการผลิตภัณฑโลหะ

2103-4101-6 ปฏิบัติงานชางเช่ือมโลหะ 1-6 * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับสาขางาน
ท่ีศึกษาอยู

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับ
สาขางานที่ศึกษาอยู

3. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ ดําเนินการและแกไขปญหาตามหลักการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทฤษฎี ขั้นตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับสาขางานท่ีศึกษา
2. วางแผนการทํางาน จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช ดําเนินการและแกไข
ปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและข้ันตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

คําอธิบายรายวิชา
ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ โดย

ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําส่ัง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารงุ
รักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยูพรอมท้ังการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายชิ้นงานและ
เปนรายสัปดาห
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

จุดประสงค

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตรคณิตศาสตร สุขศึกษา พลานามัย
นํามาใชในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพ ไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสใหทันตอเทคโนโลยีและมีความเจริญกาวหนาในอาชีพ

3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานอุตสาหกรรม 
การเขียนแบบเทคนิค การเลือกใชวัสดุ งานปรับและใชเครื่องมือกล

4. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม

สาขางานไฟฟากําลัง
5. เพื่อใหสามารถอานแบบ ประมาณการวัสดุในงานติดต้ัง ควบคุมไฟฟา ตรวจซอม
ประกอบทดลองวงจรไฟฟา วงจรอิเลก็ทรอนิกส

6. เพือ่ใหสามารถตรวจสอบหาขอบกพรอง แกไข และซอมบํารุงรักษาอุปกรณหรือเคร่ืองใช
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส อุปกรณควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา นิวเมติกสไฮดรอลิกส  พีแอลซี

7. เพื่อใหสามารถติดตั้ง  บํารุงรักษา และซอมเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
8. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางไฟฟาในสถานประกอบการ   และประกอบอาชีพอิสระ
ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
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สาขางานอิเลก็ทรอนิกส
5. เพื่อใหสามารถเขียนแบบอานแบบ ประมาณการวัสด ุ งานสรางเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส การ
ประกอบทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส

6. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ หาขอบกพรอง ซอม บํารุงรักษา อุปกรณอิเล็กทรอนิกสดวย
เครื่องมือวัดทดสอบทางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส ระบบเสียง ระบบภาพ คอมพิวเตอร  ระบบ
สือ่สารโทรคมนาคม  และอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกสในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพ
อิสระ ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได

สาขางานโทรคมนาคม
5. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานทางดานงานโทรคมนาคมทั่วไป 
งานบริการระบบสื่อสารวิทย ุและงานบริการระบบโทรศัพท

6. เพื่อใหมีความสามารถปฏิบัติงานดานโทรคมนาคมในสถานประกอบการ และประกอบ
อาชีพอิสระ ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได

สาขางานเมคคาทรอนิกส
5. เพื่อใหสามารถเขียนแบบอานแบบไฟฟาและเครื่องกล ประมาณการวัสดุงานติดตั้ง    ควบ
คุมระบบในโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจซอม ประกอบ ทดลองวงจรไฟฟา   อิเล็กทรอนิกส
และระบบทางกล

6. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ หาขอบกพรอง แกไข ซอมบํารุงรักษา อุปกรณในงานอุตสาห
กรรม ดวยเคร่ืองมือทดสอบ ทดสอบเคร่ืองกลไฟฟา นิวเมติกสไฮดรอลิกส ติดต้ังและตอ
เชื่อมอุปกรณควบคุมไฟฟา อิเลก็ทรอนิกส พีแอลซี ไมโครโพรเซสเซอร ไมโคร
คอนโทรลเลอรรวมถึงระบบไมโครคอมพิวเตอรหรืออุปกรณในงานอุตสาหกรรม ตลอดจน
ถึงการเช่ือมโยงระบบในโรงงานอุตสาหกรรม

7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกสในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ
ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
2. ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนการ
สรางเสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับตนเองและครอบครัว

3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร  สิ่งแวดลอม 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน

5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
6. อานแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
8. เช่ือมโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบ้ืองตน
9. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต
10. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล

สาขางานไฟฟากําลัง
11. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
12. ทดสอบคุณสมบัติอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
13. เขียนแบบอานแบบไฟฟา
14. ติดตั้งระบบไฟฟาในอาคาร
15. ทดสอบคุณลักษณะเครื่องกําเนิดและมอเตอรไฟฟากระแสตรง
16. ซอมบํารุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟากระแสสลับ
17.  ควบคุมมอเตอรไฟฟา
18. ติดตั้งตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
19. ควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยอิเล็กทรอนิกส
20. ติดต้ังไฟฟานอกอาคาร
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สาขางานอิเล็กทรอนิกส
11. เขียนแบบอานแบบ ในงานระบบเสียง ระบบภาพ และงานสื่อสารโทรคมนาคม
12. ติดตั้งและทดสอบการทํางานของอุปกรณและวงจรในงานระบบเสียง ระบบภาพ และงาน
สือ่สารโทรคมนาคม

13. ซอมบํารุงรักษาระบบเสียง ระบบภาพ และงานสื่อสารโทรคมนาคม
14. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ
15. ซอมบํารุงรักษาอุปกรณในงานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

สาขางานโทรคมนาคม
11. เขียนแบบอานแบบ ในงานโทรคมนาคม
12. ติดตั้งและทดสอบการทํางานของอุปกรณและวงจรในงานระบบเสียง ระบบภาพ และงาน
สือ่สารโทรคมนาคม

13. ซอมบํารุงรักษาอุปกรณในระบบโทรคมนาคม
14. ซอมบํารุงรักษาระบบโทรศัพท
15. ซอมบํารุงรักษาระบบวิทยุสื่อสาร

สาขางานเมคคาทรอนิกส
11. เขียนแบบเคร่ืองกลไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
12. ประกอบอุปกรณทางกล ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
13. ประกอบและทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามคูมือ
14. ทดสอบอุปกรณทางกล ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามคูมือ
15. ควบคุมอุปกรณทางกลและไฟฟา
16. ตรวจซอมอุปกรณทางกล ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามคูมือ
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
--------------------------------------------

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  ประเภทวิชาอุต
สาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ และเขารวมกิจ
กรรมเสริมหลักสตูร

สาขางานไฟฟากําลัง รวมไมนอยกวา  107 หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี
1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต

1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 69 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 25 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 15 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน  (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 107 หนวยกิต
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สาขางานอิเล็กทรอนิกส    รวมไมนอยกวา  107 หนวยกิต   ดังโครงสรางตอไปน้ี
1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต

1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 69 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 14 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน  (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 107 หนวยกิต

สาขางานโทรคมนาคม รวมไมนอยกวา  107 หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี
1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต

1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 69 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 14 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน  (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 107 หนวยกิต
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สาขางานเมคคาทรอนิกส    รวมไมนอยกวา   107 หนวยกิต   ดังโครงสรางตอไปน้ี
1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต

1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 69 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 14 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน  (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 107 หนวยกิต
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1.  หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
1.1   วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2)
2000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 2 (2)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2)
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3)
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)
2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*)

1.2   วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 2 (3)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร

2.  หมวดวิชาชีพ 69 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2001-0001 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลติ 2 (3)
2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 2 (4)
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2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)
2100-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2 (4)
2100-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน 2 (4)
2100-1006 งานเครื่องยนตเบื้องตน 2 (4)
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องตน 2 (4)

ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง

สาขางานไฟฟากําลัง
2.2.1  วิชาชีพสาขาวิชา 25 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4)
2104-2101 เขียนแบบไฟฟา 2 (4)
2104-2102 วงจรไฟฟา 1 3 (5)
2104-2103 วงจรไฟฟา 2 3 (5)
2104-2104 เครื่องวัดไฟฟา 2 (4)
2104-2105 การติดตั้งไฟฟาในอาคารและในโรงงาน 3 (6)
2104-2106 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง 2 (2)
2104-2107 หมอแปลงไฟฟา 2 (4)
2104-2108 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 (6)
2104-2109 การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา 3 (6)

2.3.1  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2104-2110 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 1 3 (6)
2104-2111 คณิตศาสตรไฟฟา 3 (3)
2104-2112 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 2 (4)
2104-2113 เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 2 (4)
2104-2114 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา 2 (4)
2104-2115 อิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 (5)
2104-2116 ดิจิตอลเบ้ืองตน 3 (5)
2104-2117 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 2 3 (6)
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2104-2118 การประมาณการติดต้ังไฟฟา 2 (2)
2104-2119 โรงตนกาํลังไฟฟา 2 (2)
2104-2120 กฎและมาตรฐานทางไฟฟา 1 (1)
2104-2121 การติดต้ังไฟฟานอกอาคาร 2 (4)
2104-2122 งานบริการและซอมเครื่องใชไฟฟา 2 (4)
2104-2123 เครื่องปรับอากาศในรถยนต 2 (4)
2104-2124 ไมโครโพรเซสเซอรเบื้องตน 3 (5)
2104-2125 เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องตน 3 (5)
2104-2126 การสองสวาง 1 (1)
2104-2127 เทคนิคการประหยัดพลังงาน 1 (1)
2104-2128 อุปกรณปองกันและควบคุมระบบ

ทําความเย็นปรับอากาศ 2 (4)
2104-4101 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 1 3 (*)
2104-4102 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 2 3 (*)
2104-4103 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 3 3 (*)
2104-4104 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 4 3 (*)
2104-4105 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 5 3 (*)
2104-4106 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 6 3 (*)

สาขางานอิเล็กทรอนิกส
2.2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2104-2201 เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2104-2202 วงจรไฟฟากระแสตรง 2 (4)
2104-2203 วงจรไฟฟากระแสสลับ 2 (4)
2104-2204 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2104-2205 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2104-2206 วงจรอิเลก็ทรอนิกส 2 (4)
2104-2207 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 (6)
2104-2208 เครื่องเสียง 3 (6)
2104-2209 เครื่องรับวิทยุ 3 (6)
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2104-2210 เครื่องสงวิทยุและสายอากาศ 2 (4)
2104-2211 เคร่ืองรับโทรทัศน 3 (6)

2.3.2  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 14 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2104-2212 ระบบเสียง 2 (4)
2104-2213 ระบบภาพ 2 (4)
2104-2214 อิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 3 (6)
2104-2215 ไมโครโพรเซสเซอร 2 (4)
2104-2216 งานบริการคอมพิวเตอร 2 (4)
2104-2217 โทรศัพท 2 (4)
2104-2218 วิทยุสื่อสาร 2 (4)
2104-2219 งานบริการเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2104-2220 งานบริการเครื่องใชสํานักงาน 2 (4)
2104-2221 คอมพิวเตอรเครือขาย 2 (4)
2104-2222 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 2 (4)
2104-2223 ซิลสกรีนและวงจรพิมพ 2 (4)
2104-2224 อิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 2 (4)
2104-2225 โทรคมนาคมเบ้ืองตน 2 (2)
2104-2226 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2104-2227 วงจรไอซีและการประยุกตใชงาน 2 (4)
2104-2228 คณิตศาสตรอิเล็กทรอนิกส 2 (2)
2104-2229 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 (3)
2104-2230 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร 2 (3)
2104-2231 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม 2 (3)
2104-4201 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 1 3 (*)
2104-4202 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 2 3 (*)
2104-4203 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 3 3 (*)
2104-4204 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 4 3 (*)
2104-4205 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 5 3 (*)
2104-4206 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 6 3 (*)
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สาขางานโทรคมนาคม
2.2.3  วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2104-2301 วงจรไฟฟา 3 (6)
2104-2302 เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2104-2303 เขียนแบบโทรคมนาคม 1 (3)
2104-2304 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 3 (6)
2104-2305 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 (6)
2104-2306 เครื่องรับวิทยุสื่อสาร 3 (6)
2104-2307 ระบบเสียงและระบบภาพ 3 (6)
2104-2308 เครื่องสงวิทยุสื่อสาร 3 (6)
2104-2309 สายสงและสายอากาศ 3 (6)
2104-2310 เคร่ืองมือวัดโทรคมนาคม 2 (4)

2.3.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 14 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2104-2311 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 3 (6)
2104-2312 ระบบขายสายตอนนอก 3 (6)
2104-2313 ระบบโทรศัพท 3 (6)
2104-2314 ระบบสือ่สารโทรคมนาคม 3 (6)
2104-2315 หลักการสื่อสารดวยเสนใยแสง 2 (4)
2104-2316 ไมโครคอมพิวเตอรและการใชงาน  1 2 (4)
2104-2317 ไมโครคอมพิวเตอรและการใชงาน  2 2 (4)
2104-2318 วงจรรวมและการใชงาน 3 (6)
2104-2319 วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 3 (6)
2104-2320 ปญหาพิเศษทางโทรคมนาคม 2 (4)
2104-2321 หลักการสื่อสารดาวเทียม 2 (4)
2104-2322 งานบริการชางโทรคมนาคม 1 (3)
2104-2323 คณิตศาสตรโทรคมนาคม 2 (2)
2104-2324 การเขียนโครงงานโทรคมนาคม 1 (3)
2104-2325 ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 2 (4)
2104-2326 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 3 (6)
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2104-2327 ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม 2 (3)
2104-4301 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  1 3 (*)
2104-4302 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  2 3 (*)
2104-4303 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  3 3 (*)
2104-4304 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  4 3 (*)
2104-4305 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  5 3 (*)
2104-4306 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  6 3 (*)

สาขางานเมคคาทรอนิกส
2.2.4  วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน 2 (4)
2104-2401 เขียนแบบเมคคาทรอนิกส 2 (4)
2104-2402 วงจรไฟฟา 3 (5)
2104-2403 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 2 (4)
2104-2404 เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส 2 (4)
2104-2405 ดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร 3 (5)
2104-2406 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3 (5)
2104-2407 กลศาสตรเครื่องกล 2 (2)
2104-2408 เครื่องกลไฟฟา 3 (5)
2104-2409 ช้ินสวนเคร่ืองกล 2 (4)
2104-2410 กรรมวิธีการผลิต 2 (4)

2.3.4  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 14 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2104-2411 การควบคุมอัตโนมัติ 2 (4)
2104-2412 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 3 (5)
2104-2413 การควบคุมในอุตสาหกรรม 3 (5)
2104-2414 ระบบควบคุมการขับเคลื่อน 3 (5)
2104-2415 แขนกลอุตสาหกรรม 2 (4)
2104-2416 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 2 (4)
2104-2417 พืน้ฐานเทคโนโลยี ซีเอ็นซี 3 (5)
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2104-2418 ระบบเอฟเอ็มเอส 3 (5)
2104-2419 คอมพิวเตอรในการออกแบบ 2 (4)
2104-2420 การซอมบํารุงระบบเมคคาทรอนิกส 3 (6)
2104-2421 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2 (4)
2104-2422 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3 (5)
2104-2423 ระบบอินเตอรเฟส 2 (4)
2104-2424 การควบคุมนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 2 (4)
2104-2425 งานวัดละเอียด 2 (4)
2104-4401 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 1 3 (*)
2104-4402 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 2 3 (*)
2104-4403 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 3 3 (*)
2104-4404 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 4 3 (*)
2104-4405 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 5 3 (*)
2104-4406 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 6 3 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4  โครงการ 4 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2104–5001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

ชีพ พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
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5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ใหมีชั่วโมงกิจกรรมรวมตลอดหลักสูตรไม

นอยกวา  200  ช่ัวโมง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - 2
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 - 2
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - 2
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - 2
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - 2
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - 2
2002-0007-12 (กิจกรรมอ่ืน ที่สถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - 2
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

2104-2101 เขียนแบบไฟฟา 2 (4)
2104-2102 วงจรไฟฟา 1 3 (5)
2104-2103 วงจรไฟฟา 2 3 (5)
2104-2104 เคร่ืองวัดไฟฟา 2 (4)
2104-2105 การติดต้ังไฟฟาในอาคารและในโรงงาน 3 (6)
2104-2106 เคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง 2 (2)
2104-2107 หมอแปลงไฟฟา 2 (4)
2104-2108 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 (6)
2104-2109 การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา 3 (6)
2104-2110 เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 1 3 (6)
2104-2111 คณิตศาสตรไฟฟา 3 (3)
2104-2112 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 2 (4)
2104-2113 เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 2 (4)
2104-2114 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา 2 (4)
2104-2115 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 (5)
2104-2116 ดิจิตอลเบ้ืองตน 3 (5)
2104-2117 เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 2 3 (6)
2104-2118 การประมาณการติดตั้งไฟฟา 2 (2)
2104-2119 โรงตนกําลังไฟฟา 2 (2)
2104-2120 กฎและมาตรฐานทางไฟฟา 1 (1)
2104-2121 การติดตั้งไฟฟานอกอาคาร 2 (4)
2104-2122 งานบริการและซอมเคร่ืองใชไฟฟา 2 (4)
2104-2123 เคร่ืองปรับอากาศในรถยนต 2 (4)
2104-2124 ไมโครโพรเซสเซอรเบื้องตน 3 (5)
2104-2125 เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองตน 3 (5)
2104-2126 การสองสวาง 1 (1)
2104-2127 เทคนิคการประหยัดพลังงาน 1 (1)
2104-2128 อุปกรณปองกันและควบคุมระบบทําความเย็นปรับอากาศ 2 (4)
2104-4101 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 1 3 (*)
2104-4102 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 2 3 (*)
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2104-4103 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 3 3 (*)
2104-4104 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 4 3 (*)
2104-4105 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 5 3 (*)
2104-4106 ปฏิบัติงานชางไฟฟา 6 3 (*)
2104-2201 เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2104-2202 วงจรไฟฟากระแสตรง 2 (4)
2104-2203 วงจรไฟฟากระแสสลับ 2 (4)
2104-2204 เคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2104-2205 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2104-2206 วงจรอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2104-2207 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 (6)
2104-2208 เครื่องเสียง 3 (6)
2104-2209 เคร่ืองรับวิทยุ 3 (6)
2104-2210 เครื่องสงวิทยุและสายอากาศ 2 (4)
2104-2211 เคร่ืองรับโทรทัศน 3 (6)
2104-2212 ระบบเสียง 2 (4)
2104-2213 ระบบภาพ 2 (4)
2104-2214 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 3 (6)
2104-2215 ไมโครโพรเซสเซอร 2 (4)
2104-2216 งานบริการคอมพิวเตอร 2 (4)
2104-2217 โทรศัพท 2 (4)
2104-2218 วิทยุส่ือสาร 2 (4)
2104-2219 งานบริการเคร่ืองใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2104-2220 งานบริการเคร่ืองใชสํานักงาน 2 (4)
2104-2221 คอมพิวเตอรเครือขาย 2 (4)
2104-2222 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 2 (4)
2104-2223 ซิลสกรีนและวงจรพิมพ 2 (4)
2104-2224 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 2 (4)
2104-2225 โทรคมนาคมเบ้ืองตน 2 (2)
2104-2226 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2104-2227 วงจรไอซีและการประยุกตใชงาน 2 (4)
2104-2228 คณิตศาสตรอิเล็กทรอนิกส 2 (2)
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2104-2229 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 (3)
2104-2230 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร 2 (3)
2104-2231 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม 2 (3)
2104-4201 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 1 3 (*)
2104-4202 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 2 3 (*)
2104-4203 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 3 3 (*)
2104-4204 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 4 3 (*)
2104-4205 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 5 3 (*)
2104-4206 ปฏิบัติงานชางอิเล็กทรอนิกส 6 3 (*)
2104-2301 วงจรไฟฟา 3 (6)
2104-2302 เคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2104-2303 เขียนแบบโทรคมนาคม 1 (3)
2104-2304 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 3 (6)
2104-2305 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 (6)
2104-2306 เคร่ืองรับวิทยุส่ือสาร 3 (6)
2104-2307 ระบบเสียงและระบบภาพ 3 (6)
2104-2308 เคร่ืองสงวิทยุส่ือสาร 3 (6)
2104-2309 สายสงและสายอากาศ 3 (6)
2104-2310 เครื่องมือวัดโทรคมนาคม 2 (4)
2104-2311 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 3 (6)
2104-2312 ระบบขายสายตอนนอก 3 (6)
2104-2313 ระบบโทรศัพท 3 (6)
2104-2314 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 3 (6)
2104-2315 หลักการส่ือสารดวยเสนใยแสง 2 (4)
2104-2316 ไมโครคอมพิวเตอรและการใชงาน  1 2 (4)
2104-2317 ไมโครคอมพิวเตอรและการใชงาน  2 2 (4)
2104-2318 วงจรรวมและการใชงาน 3 (6)
2104-2319 วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 3 (6)
2104-2320 ปญหาพิเศษทางโทรคมนาคม 2 (4)
2104-2321 หลักการสื่อสารดาวเทียม 2 (4)
2104-2322 งานบริการชางโทรคมนาคม 1 (3)
2104-2323 คณิตศาสตรโทรคมนาคม 2 (2)
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2104-2324 การเขียนโครงงานโทรคมนาคม 1 (3)
2104-2325 ระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี 2 (4)
2104-2326 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 3 (6)
2104-2327 ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม 2 (3)
2104-4301 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  1 3 (*)
2104-4302 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  2 3 (*)
2104-4303 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  3 3 (*)
2104-4304 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  4 3 (*)
2104-4305 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  5 3 (*)
2104-4306 ปฏิบัติงานโทรคมนาคม  6 3 (*)
2104-2401 เขียนแบบเมคคาทรอนิกส 2 (4)
2104-2402 วงจรไฟฟา 3 (5)
2104-2403 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 2 (4)
2104-2404 เคร่ืองมือวัดเมคคาทรอนิกส 2 (4)
2104-2405 ดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร 3 (5)
2104-2406 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3 (5)
2104-2407 กลศาสตรเคร่ืองกล 2 (2)
2104-2408 เคร่ืองกลไฟฟา 3 (5)
2104-2409 ช้ินสวนเคร่ืองกล 2 (4)
2104-2410 กรรมวิธีการผลิต 2 (4)
2104-2411 การควบคุมอัตโนมัติ 2 (4)
2104-2412 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 3 (5)
2104-2413 การควบคุมในอุตสาหกรรม 3 (5)
2104-2414 ระบบควบคุมการขับเคล่ือน 3 (5)
2104-2415 แขนกลอุตสาหกรรม 2 (4)
2104-2416 เคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม 2 (4)
2104-2417 พื้นฐานเทคโนโลย ีซีเอ็นซี 3 (5)
2104-2418 ระบบเอฟเอ็มเอส 3 (5)
2104-2419 คอมพิวเตอรในการออกแบบ 2 (4)
2104-2420 การซอมบํารุงระบบเมคคาทรอนิกส 3 (6)
2104-2421 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2 (4)
2104-2422 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3 (5)
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2104-2423 ระบบอินเตอรเฟส 2 (4)
2104-2424 การควบคุมนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 2 (4)
2104-2425 งานวัดละเอียด 2 (4)
2104-4401 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 1 3 (*)
2104-4402 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 2 3 (*)
2104-4403 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 3 3 (*)
2104-4404 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 4 3 (*)
2104-4405 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 5 3 (*)
2104-4406 ปฏิบัติงานเมคคาทรอนิกส 6 3 (*)
2104–5001 โครงการ 4 (*)
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2104-2101 เขียนแบบไฟฟา 2 (4)
Electrical Drawing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการใชเคร่ืองมือ อุปกรณท่ีใชในงานเขียนแบบ เลือกขนาด
กระดาษ ขนาดตัวเลขและตัวอักษร

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการเขียนแบบไฟฟาแสงสวาง  และไฟฟากําลัง
3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบท้ังไฟฟาแสงสวาง  และไฟฟากําลัง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบตามมาตรฐานสากล
2. เขียนแบบและอานแบบไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลัง
3. เขียนแบบและอานแบบงานควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสัญลักษณท่ีใชในงานเขียนแบบไฟฟาตามมาตรฐานสากล  เขียนแบบงานใน

ระบบไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลัง เขียนแบบงานควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา เขียนแบบวงจร One line Diagram,
Schematic Diagram, Working Diagram Design Diagram  Shop Diagram และ Asbuilt Diagram

2104-2102 วงจรไฟฟา 1 3 (5)
Electrical Circuit 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสตรงพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการตอ การวัด และหาคาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสตรงพ้ืนฐาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสตรง
2. คํานวณคาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสตรง
3. ตอวงจรวัดและทดสอบคาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสตรง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกฎของโอหม  กําลังไฟฟา  พลังงานไฟฟา  วงจรความตานทานแบบตางๆ

วงจรแบงกระแสไฟฟา  วงจรแบงแรงดันไฟฟา  การแปลงวงจรความตานทานเดลตา-สตาร ดีเทอรมิแนนท
เซลลไฟฟา  กฏของเคอรชอฟฟ  วงจรบริดจ  เมชเคอรเรนต
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2104-2103 วงจรไฟฟา 2 3 (5)
Electrical Circuit 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคาทางไฟฟา ในวงจรไฟฟากระแสสลับ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการตอ การวัด และหาคาตางๆ ในวงจรไฟฟากระแสสลับ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเกิดไฟฟากระแสสลับ
2. คํานวณคาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสสลับ
3. ตอวงจรวัดและทดสอบคาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสสลับ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเกิดไฟฟากระแสสลับ คาตางๆ ของรูปคล่ืนไซน  เฟสและเฟสเซอรไดอะ

แกรม  ปริมาณเชิงซอน  คาพารามิเตอรตางๆ ในวงจรไฟฟากระแสสลับ  และเพาเวอรแฟกเตอร

2104-2104 เครื่องวัดไฟฟา 2 (4)
Electrical Instrument

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งวัดไฟฟาชนิดตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีความสามารถตอเคร่ืองวัดไฟฟาชนิดตางๆ ไปใชงาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการใชงานและบํารุงรักษาเคร่ืองวัดไฟฟา
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของเครือ่งวัดชนิดตาง ๆ
2. ใชเครื่องวัดไฟฟาตาง ๆ วัดคาทางไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการทํางาน วิธีการใชโวลตมิเตอร แอมมิเตอร โอหมมิเตอร วัตตมิเตอร กิโล

วัตตฮาวมิเตอร  ออสซิลโลสโคป และเคร่ืองวัดไฟฟาชนิดอ่ืน ๆ  ท้ังกระแสตรงและกระแสสลับ  คา
ความคลาดเคล่ือน และการบํารุงรักษา

2104-2105 การติดต้ังไฟฟาในอาคารและในโรงงาน 3 (6)
Electrical Installation

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการปองกันอุบัติภัยท่ีเกิดข้ึนกับการปฏิบัติงานทางไฟฟา
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือและอุปกรณการติดต้ังไฟฟาภายในอาคารและในโรงงาน
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3. เพ่ือใหมีความเขาใจเลือกใชอุปกรณปองกันทางไฟฟาสําหรับการติดต้ังไฟฟาในอาคารและในโรง
งาน

4. เพ่ือใหมีทักษะในการเดินสายไฟฟา ติดต้ังอุปกรณและเคร่ืองใชไฟฟา
5. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ และแกไขขอบกพรองตาง ๆ ของระบบและอุปกรณไฟฟา
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปฏิบัติงานทางไฟฟาไดอยางปลอดภัย
2. เลือกอุปกรณในงานเดินสายไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลัง
3. ติดต้ังอุปกรณปองกันอุปกรณเตือนภัย ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
4. ตรวจสอบหาขอบกพรองของระบบและอุปกรณไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติวิธีการปองกันอุบัติภัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานทางไฟฟา  ชนิดและการใชงานของสาย

ไฟฟา  การตอสายแบบตาง ๆ  การเดินสายไฟฟาแสงสวางและไฟฟากําลัง  อุปกรณและเคร่ืองมือ  อุปกรณปอง
กันทางไฟฟา  การติดต้ังอุปกรณไฟฟา การติดต้ังระบบปองกันสญัญาณเตือนภัย การเดินสายดวยวิธีการตาง ๆ
การติดตั้งเครื่องใชไฟฟาในอาคาร การติดต้ังไฟฟาในพ้ืนท่ีอันตราย  การตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของ
ระบบและอุปกรณไฟฟา

2104-2106 เครื่องกลไฟฟากระแสตรง 2 (2)
D.C. Electrical Machine

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจทฤษฎีของแมเหล็ก และการเหน่ียวนําแมเหล็ก
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งกําเนิดไฟฟากระแสตรงและการนําไปใชงาน
3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสตรงและการนําไปใชงาน
4. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ันใจและภาคภูมิในวิชาชีพท่ีเรียน รักงาน รักหนวยงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเหน่ียวนําทางไฟฟา
2. คํานวณคาตาง ๆ ของเครื่องกลไฟฟากระแสตรง
3. เลือกเครื่องกลไฟตรงตามลักษณะงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีแมเหล็ก  วงจรแมเหล็ก หลักการเหน่ียวนําแมเหล็ก  โครงสราง  สวนประกอบ  วงจรขด

ลวดอารเมเจอรของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง  หลักการทํางาน  ชนิด  การเกิดแรงดันไฟฟาในเคร่ืองกําเนิดไฟ
ฟากระแสตรง  สาเหตุท่ีเคร่ืองกําเนิดไมเกิดแรงดัน  คอมมิวเตชัน่  อารเมเจอร      รีแอกชนั   การคาํนวณหาคา
แรงดันไฟฟาเหน่ียวนํา ประสิทธิภาพ คุณลักษณะ  การนําไปใชงานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสตรง  หลัก
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การทํางาน  ชนิดของมอเตอรไฟฟากระแสตรง  อารเมเจอร รีแอกชนั  คุณลักษณะและการนําไปใชงานของ
มอเตอรไฟฟากระแสตรง การกลับทิศทางการหมุน การเร่ิมเดิน  การบํารุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง

2104-2107 หมอแปลงไฟฟา 2 (4)
Transformer

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน โครงสราง และชนิดของหมอแปลงไฟฟา
2. เพ่ือใหมีทักษะในการพันและการใชงานของหมอแปลง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของหมอแปลงไฟฟา
2. ซอมบํารงุรักษาหมอแปลงไฟฟา
3. ทดสอบหมอแปลงไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางาน โครงสราง ชนิดของหมอแปลงไฟฟา หลักการเกิดแรงดัน ไฟฟา

เหน่ียวนําในหมอแปลง สมการแรงดันไฟฟา อัตราสวนการเปล่ียนแปร (Transformation ratio)  การคาํนวณหา
ขนาดและประสิทธิภาพของหมอแปลง การขนานหมอแปลงไฟฟา การพันขดลวดหมอแปลงไฟฟาขนาดเล็ก
การตรวจข้ัวหมอแปลงไฟฟา การตอหมอแปลงไฟฟา

2104-2108 มอเตอรไฟฟากระแสสลับ 3 (6)
A.C. Motors

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ ชนิด โครงสราง สวนประกอบ ของมอเตอร 1 เฟส และ 3 เฟส
2. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการทํางาน คุณลักษณะของมอเตอร 1 เฟส และ 3 เฟส
3. เพ่ือใหมีความเขาใจ การเร่ิมเดิน การกลับทิศทางการหมุน การหยุดมอเตอร การนําไปใชงานและ
การบํารุงรักษา

4. เพ่ือใหมีทักษะในการตรวจซอม  พันมอเตอร บํารุงรักษามอเตอร 1 เฟส และ 3 เฟส
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสสลับชนิดตาง ๆ
2. เลือกชนิดของมอเตอรไฟฟากระแสสลับตรงตามลักษณะงาน
3. ซอมบํารงุรักษาและทดสอบมอเตอรไฟฟากระแสสลับ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางาน ชนิด โครงสราง และสวนประกอบ  ของมอเตอร  1  เฟส และ 3 เฟส

คุณลักษณะ  การเร่ิมเดิน  การกลับทิศทางการหมุน  การหยุดมอเตอร  การนําไปใชงานและบํารุงรักษา การพัน
และการทดสอบมอเตอรไฟฟากระแสสลับ

2104-2109 การควบคุมเครื่องกลไฟฟา 3 (6)
Electrical Machine Control

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจสัญลักษณท่ีใชในงานควบคุมตามมาตรฐานตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถเลือกวัสดุอุปกรณควบคุมไปใชงาน
3. เพ่ือใหเขาใจหลักและวิธีการเร่ิมเดินมอเตอร  การควบคุมความเร็วมอเตอร การหยุดและการกลับ
ทิศทางการหมุน

4. เพ่ือใหมีทักษะในการตอวงจรควบคุมการเร่ิมเดิน การควบคุมความเร็วมอเตอร การหยุด และการ
กลับทิศทางการหมุน

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการควบคมุเคร่ืองกลไฟฟา
2. เลือกใชอุปกรณควบคุมและอุปกรณปองกันเคร่ืองกลไฟฟา
3. ตอและทดสอบวงจรควบคุมและวงจรกําลังแบบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับ สัญลักษณในงานควบคุมตามมาตรฐาน DIN, IEC, ANSI  การเลือกขนาด

ของสาย อุปกรณปองกันและขนาดของคอนแทกเตอร หลักการเริ่มเดินมอเตอรไฟฟากระแสตรง มอเตอรไฟ
ฟากระแสสลับแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ตอวงจรควบคุมการเร่ิมเดิน การหยุดมอเตอรไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส การควบคุมความเร็ว และการกลับทิศทางการหมุนดวยวิธีตางๆ

2104-2110 เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 1 3 (6)
Refrigeration and Air Condition 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการทํางานของเคร่ืองทําความเย็นระบบอัดไอ
2. เพ่ือใหมีความสามารถใชเคร่ืองมือในงานทอ งานเชื่อมประสานทอ งานตอวงจรทางกลและทาง
ไฟฟาของเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการของเครือ่งทําความเย็นและปรับอากาศ
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2. ประกอบติดต้ังและทดสอบงานทอเคร่ืองทําความเย็น
3. ตรวจซอมเคร่ืองทําความเย็น

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการของเคร่ืองทําความเย็น  การถายเทของความรอน ชนิดของความรอน ความ

ดัน สวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องทําความเย็นระบบอัดไอ สารทําความเย็น นํ้ามันหลอล่ืน งาน
ทอ งานเช่ือมประสานทอ ตอวงจรไฟฟา วงจรทางกล  การทําสุญญากาศ การบรรจุสารทําความเย็นในเคร่ืองทํา
ความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ

2104-2111 คณิตศาสตรไฟฟา 3 (3)
Electrical Mathematics

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบแรงดันไฟฟาและการตอโหลดในระบบไฟฟา 3 เฟส
2. เพ่ือใหมีความเขาใจและสามารถวิเคราะหเพ่ือแกปญหาของโจทยในวงจรไฟฟากระแสตรงและ
กระแสสลับ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ันใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจเก่ียวกับระบบไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส
2. คํานวณหาคาตาง ๆ ในสภาวะโหลดสมดุลและไมสมดุล
3. วิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับดวยกฎและทฤษฎีตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับระบบแรงดันไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส การตอโหลดแบบสมดุลและไมสมดุลในระบบ

3 เฟส  การแกเพาเวอรแฟกเตอร  การวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับดวยกฎหรือทฤษฎีตางๆ
ทฤษฎีการสงผานกําลังไฟฟาสูงสุด

2104-2112 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 2 (4)
Electronic Circuit and Device

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสราง หลักการทํางานของสารก่ึงตัวนํา
2. เพ่ือใหมีทักษะในการอานขอมูลจากแผนขอมูลของบริษัทผูผลิต (Data Sheet) การทดสอบหาคณุ
สมบัติของอุปกรณตาง ๆ ของวงจร

3. เพ่ือใหสามารถอานสัญลักษณจากแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ลายวงจรพิมพ
4. เพ่ือใหสามารถวางแผน ตรวจสอบ ประกอบ บัดกรี ทดสอบ แกไขจุดบกพรอง     ของวงจร
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
2. ประกอบและตรวจสอบอุปกรณในวงจรอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติโครงสรางและหลักการทํางานของไดโอด  ทรานซิสเตอร  เอส ซ ี อาร  ไดแอค

ไตรแอค ยู.เจ.ที. เฟต มอสเฟต อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางแสง วงจรการเรียงกระแสดวย  ไดโอดแบบตางๆ วง
จรคงคาแรงดันแบบตางๆ วงจรการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังเบ้ืองตน วงจรกําเนิดสัญญาณพัลสดวย
ทรานซิสเตอร

2104-2113 เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 2 (4)
A.C. Generator

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
2. เพ่ือใหสามารถพัน ทดสอบ ขนาน และบํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสวนประกอบและหลักการทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
2. เดินเคร่ืองและควบคุมเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
3. ขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
4. ตรวจซอมบํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทํางาน โครงสราง และสวนประกอบของเคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ

การเกิดรูปคล่ืนไซน  สมการแรงดันไฟฟา ความสัมพันธของความเร็วรอบ ข้ัวแมเหล็กและความถ่ี คุณลักษณะ
ของเคร่ืองกําเนิด การขนานและการบํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิด การถอดประกอบ พัน และทดสอบการทํางานของ
เคร่ืองกําเนิดไฟฟากระแสสลับ

2104-2114 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟา 2 (4)
Electrical Control and Programming

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการเขียนโปรแกรมควบคุมเคร่ืองกลและอุปกรณไฟฟา
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังอุปกรณอินพุต เอาตพุต แกไขและปรับปรุงโปรแกรมงานควบคุมประเภท
ตาง ๆ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสวนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
2. เขียนคําส่ังควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
3. ใชโปรแกรมเมเบิลควบคุมมอเตอรและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ
4. ใชโปรแกรมเมเบิลควบคุมระบบนิวเมติกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสราง สวนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร คําสั่ง การ

ปอนขอมูล วงจรการใชงานควบคุมมอเตอรและอุปกรณไฟฟาตางๆ วงจรควบคุมระบบนิวเมติกส การแกไข
และปรับปรุงโปรแกรม

2104-2115 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 3 (5)
Industrial Electronic

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของทรานสดิวเซอรและเซ็นเซอร
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการควบคมุกําลังไฟฟากระแสตรง และกระแสสลับดวยวงจร
อิเล็กทรอนิกสกําลัง

3. เพ่ือใหมีทักษะในการตอและควบคุมอุปกรณไฟฟาดวยวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของทรานสดิวเซอรและเซ็นเซอร
2. ควบคุมความเร็วและกลับทางหมุนของมอเตอร
3. ควบคุมแรงดันไฟฟากระแสตรง
4. วัดและทดสอบวงจรขยายกําลัง และความถ่ี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและการใชงานทรานสดิวเซอรและเซ็นเซอร ใชงานวงจรควบคุม

ความเร็วและกลับทิศทางการหมุนของมอเตอรพรอมบล็อกไดอะแกรม วงจรตรวจจับและสัญญาณเตือนภัย
ชนิดตางๆ การควบคุมกําลังไฟฟากระแสตรง เครื่องจายแรงดันไฟฟาคงที่แบบตางๆ วงจรขยายกําลัง วงจร
ควบคุมกําลังและความถ่ี

2104-2116 ดิจิตอลเบ้ืองตน 3 (5)
Basic Digital

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบเลขฐานและรหัส
2. เพ่ือใหมีความเขาใจลอจิกฟงกช่ันตาง ๆ ตารางความจริงและสัญลักษณลอจิกเกต
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3. เพ่ือใหมีความเขาใจวงจร Combination Logic  และวงจร Sequential
4. เพ่ือใหมีทักษะในการหาคุณสมบัติของ Logic  gate จากคูมือ
5. เพ่ือใหมีทักษะในการตอวงจร Logic gate   Combination Logic  วงจรพัลสและวงจร  Sequential
แบบตาง ๆ

6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการของระบบเลขฐานและรหัส
2. วัดและทดสอบวงจร Logic และวงจรพัลส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับ ระบบเลขฐานตางๆ รหัสตัวเลข Logic function ตารางความจริงและ

สัญลักษณพีชคณิตบูลีน วงจร Combination วงจรพัลส และวงจร Sequential

2104-2117 เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 2 3 (6)
Refrigeration and Air Condition 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวงจรควบคุมเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศทางกลและทางไฟฟา
2. เพ่ือใหสามารถเลือกขนาด ติดต้ัง ตรวจซอม และบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการควบคมุเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
2. คํานวณหาขนาดเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
3. ติดต้ังเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
4. ตรวจซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางานของวงจรควบคุมเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ การตรวจ

สอบขอบกพรอง แกไขวงจรทางกลและทางไฟฟา การติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ การประมาณการโหลดความ
รอน การเลือกขนาดเคร่ืองปรับอากาศ บํารุงรักษาและติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ

2104-2118 การประมาณการติดต้ังไฟฟา 2 (2)
Electrical Installation Estimating

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถอานแบบ  แยกรายการวัสดุ  อุปกรณ
2. เพื่อใหสามารถประมาณราคาจากแบบ
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ันใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. อานแบบงานติดต้ังระบบไฟฟา
2. แยกรายการวัสดุ - อุปกรณจากแบบงานติดต้ังระบบไฟฟา
3. ประมาณราคาคาวัสด-ุอุปกรณและคาแรงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการอานแบบไฟฟา  การประมาณการวัสด ุ  และคาใชจายอื่น ๆ ในงานติดต้ัง

ไฟฟา

2104-2119 โรงตนกําลังไฟฟา 2 (2)
Power Plant

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของโรงตนกําลังไฟฟาแบบตาง ๆ
2. เพ่ือใหรูวิธีการสงจาย การควบคุมและอุปกรณปองกันในระบบสงจายพลังงานไฟฟา
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ันใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของโรงตนกําลังไฟฟาแบบตาง ๆ
2. นําหลักการควบคุมอุปกรณปองกันในระบบสายสงไปใชงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการทํางานของโรงตนกําลังไฟฟาแบบตางๆ รวมทั้งการสงจาย การควบคุมและ

อุปกรณปองกันในระบบสงจายพลังงานไฟฟา

2104-2120 กฎและมาตรฐานทางไฟฟา 1 (1)
Electrical Law and Standard

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเปาหมายของกฎและมาตรฐานทางไฟฟา
2. เพ่ือใหสามารถนํากฎและมาตรฐานไปใชประกอบอาชีพในงานติดต้ังทางไฟฟา
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ันใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกฎและมาตรฐานท่ีใชในงานติดต้ังทางไฟฟา
2. นํากฎและมาตรฐานทางไฟฟาไปใชประกอบอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับกฎและมาตรฐานท่ีใชในงานติดต้ังทางไฟฟา  ระบบปองกันฟาผา  ระบบการตอลงดิน

ระบบการติดต้ังสัญญาณเตือนภัย  การติดต้ังไฟฟาในพ้ืนท่ีอันตราย
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2104-2121 การติดต้ังไฟฟานอกอาคาร 2 (4)
Electrical Installation for Exterior

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจชนิดของสายไฟฟา  เคร่ืองมือ และอุปกรณท่ีใชในงานติดต้ังภายนอก
2. เพ่ือใหมีทักษะในการปกเสา พาดสายไฟฟา และติดต้ังอุปกรณ
3. เพ่ือใหมีความรูในเร่ืองชนิดของการติดต้ังระบบไฟฟาแรงตํ่า
4. เพ่ือใหสามารถติดต้ังและเดินสายไฟฟาใตดิน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการใชเคร่ืองมือและอุปกรณติดต้ังไฟฟาภายนอกอาคาร
2. ปกเสา  พาดสาย และติดต้ังอุปกรณไฟฟา
3. ติดต้ังและเดินสายระบบไฟฟาใตดิน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในงานติดต้ังไฟฟาภายนอก การปกเสา การยึดโยง

เสา การพาดสาย  การดึงสาย การติดต้ังหมอแปลงไฟฟา การติดต้ังอุปกรณปองกัน การติดต้ังและควบคุมโคม
ไฟถนน การติดตั้งระบบสายดิน

2104-2122 งานบริการและซอมเครื่องใชไฟฟา 2 (4)
Electrical Appliances Service and Repair

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งใชไฟฟาชนิดตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการตรวจสอบและซอมบํารุงรักษาเคร่ืองใชไฟฟา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่งใชไฟฟาชนิดตาง ๆ
2. ตรวจซอมระบบไฟฟาแสงสวาง
3. ตรวจซอมเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ
4. ตรวจซอมเคร่ืองกลไฟฟาขนาดเล็ก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การตรวจสอบหาสาเหตุขอบกพรอง การซอมบํารุงรักษา

อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา ระบบไฟฟาแสงสวาง ระบบไฟฟากําลัง เคร่ืองจักรเคร่ืองกลไฟฟา และงานบริการไฟ
ฟาอ่ืนๆ
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2104-2123 เครื่องปรับอากาศในรถยนต 2 (4)
Auto-Air conditioner

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2. เพ่ือใหมีความสามารถติดต้ัง ปรับแตง และซอมบํารุงเคร่ืองปรับอากาศรถยนต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่งปรับอากาศรถยนต
2. ติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศรถยนต
3. ตอวงจรไฟฟาและระบบควบคุม
4. บรรจุสารทําความเย็น
5. ตรวจสอบบํารงุรักษาเคร่ืองปรับอากาศรถยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศรถยนต การติดต้ัง ตรวจสอบอุปกรณ

ทางกล ทางไฟฟา การบรรจุสารทําความเย็น การเปล่ียนถายนํ้ามันหลอล่ืน วงจรไฟฟาและการควบคมุ การ
ตรวจสอบแกไขและบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศรถยนต

2104-2124 ไมโครโพรเซสเซอรเบื้องตน 3 (5)
Basic Microprocessor

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชงานกลุมคําส่ังตาง ๆ และเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเบ้ืองตนเพ่ือ
ควบคุมอุปกรณภายนอก

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานของระบบปฏิบัติการไมโครโพรเซสเซอร
2. เขียนโปรแกรมสั่งงานไมโครโพรเซสเซอร
3. ทดสอบการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางและหลักการทํางานของไอซี หนวยความจําชนิด RAM และ

ROM สถาปตยกรรมของระบบไมโครโพรเซสเซอร กระบวนการของซีพียู การจัดระบบการเชื่อมตอวงจรของ
ซีพียูกับอุปกรณภายนอก การใชกลุมคําส่ังตางๆ การติดตอกับอุปกรณอินพุตและเอาทพุต โปรแกรมภาษา
แอสเซมบลีเบ้ืองตน
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2104-2125 เคร่ืองวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบ้ืองตน 3 (5)
Basic Instrumentation

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในการใชเคร่ืองมือและเคร่ืองควบคุมในงานอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถวัดและควบคุม ปรับแตง กระบวนการงานตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเคร่ืองมือวัด และเครื่องควบคุมงานอุตสาหกรรม
2. วัดและทดสอบเคร่ืองมือวัดและเคร่ืองควบคุม
3. ปรับ ต้ังคา และใชงานเคร่ืองมือวัดและเคร่ืองควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางานโครงสรางของเคร่ืองวัดอุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหลและระดับ

สัญลักษณของอุปกรณในงานวัดและควบคุม   ระบบสัญญาณมาตรฐาน  หลักการควบคุมและการทํางานของ
เคร่ืองควบคุมกระบวนการ การปรับแตงงานวัดและควบคุมกระบวนการ

2104-2126 การสองสวาง 1 (1)
Illumination

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับแหลงกําเนิดแสง  คุณสมบัติของแสง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการเลือกใชหลอดไฟฟาและโคมไฟฟา
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ันใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจแหลงกําเนิดแสงและคุณสมบัติของแสง
2. หาความเขมของการสองสวางตามสถานท่ีใชงาน
3. เลือกชนิดของหลอดและดวงโคม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับแหลงกําเนิดแสง และการมองเห็น  หนวยวัด  คุณสมบัติของแสง  โครงสราง  สวน

ประกอบของหลอดไฟฟา  การนําไปใชงาน  ลักษณะการใหแสงแบบตาง ๆ  ชนิดของโคมไฟ   การเลือกใช
โคมไฟฟาภายในและนอกอาคาร

2104-2127 เทคนิคการประหยัดพลังงาน 1 (1)
Energy Conservation

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟา



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545

200

2. เพ่ือใหสามารถแกไข  ปรับปรุงอุปกรณและระบบไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตออาชีพ มีความม่ันใจ  ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. ปรับปรุงแกไขระบบไฟฟาเพ่ือใหเกิดการประหยัดพลังงาน
2. ปรับปรุงแกไขระบบทําความรอน เพ่ือใหเกิดการประหยัดพลังงาน
3. ปรับปรุงระบบทําความเย็นเพ่ือใหเกิดการประหยัดพลังงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการและวิธีการประหยัดพลังงานของระบบไฟฟา  ระบบทําความรอน ระบบทํา

ความเย็นในอาคารและในงานอุตสาหกรรม การแกไขปรังปรุงระบบไฟฟาเพ่ือใหเกิดการประหยัดพลังงาน

2104-2128 อุปกรณปองกันและควบคุมระบบทําความเย็นปรับอากาศ 2 (4)
Refrigeration Protection

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจอุปกรณปองกันในเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจการควบคุมดวยเคร่ืองควบคุมระยะไกล
3. เพ่ือใหสามารถตรวจหาขอบกพรองของเคร่ืองควบคุมระยะไกลและอุปกรณปองกัน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการทํางานอุปกรณปองกันในเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
2. ตรวจซอมอุปกรณท่ีควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสและไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางาน โครงสรางของอุปกรณปองกันและควบคุมระบบการทําความเย็น

ปรับอากาศ อุปกรณควบคุมระยะไกล วงจรอิเล็กทรอนิกสกําลังท่ีใชในงานควบคุมเคร่ืองทําความเย็นและปรับ
อากาศ

2104-2201 เขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
(Electrical and Electronic Drawing)

จุดประสงครายวิชา
1.  เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบในงานชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีทักษะและความประณีตรอบคอบในการเขียนแบบอานแบบ  งานชางไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส

3. เพ่ือสรางนิสัยในการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือชวยเขียนแบบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการเขยีนแบบในงานชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
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2. เขียนแบบและอานแบบงานชางไฟฟา
3. เขียนแบบและอานแบบงานชางอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับการเขียนรูปสัญลักษณของอุปกรณงานชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

ตามมาตรฐานสากล  การเขียนแบบและอานแบบบล็อกไดอะแกรม  (Block  Diagram)  สกีเมติกไดอะแกรม
(Schematic Circuited Diagram)  ซิงเกิลไลนไดอะแกรม (Single  line Diagram) วายริงไดอะแกรม (Wiring
Diagram) พิกทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial  Diagram) ผังงาน (Flow  Chart) การเขียนแบบการเดินสาย     ไฟ
ฟาระบบแสงสวาง  ระบบไฟฟากําลัง ระบบสายโทรศัพท ระบบภาพและระบบเสียง ภายในอาคารท่ีพักอาศัย
และอาคารขนาดใหญ แบบระบบงานควบคุมเคร่ืองจักรกลทางไฟฟา แบบวงจรอิเล็กทรอนิกสท้ังท่ีใชอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐาน อุปกรณเครื่องสื่อสารและโทรคมนาคม อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม อุปกรณ
ดิจิตอลและคอมพิวเตอร ตลอดจนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ การออกแบบและเขยีนแบบงานวงจรพิมพ
(Printed  Circuit)  ข้ันพ้ืนฐาน  การเก็บบํารุงรักษาแบบและวัสดุอุปกรณการเขียนแบบ

2104-2202 วงจรไฟฟากระแสตรง 2 (4)
(DC Circuits)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจแหลงของการกําเนิดไฟฟากระแสตรงและพ้ืนฐานการวิเคราะหวงจร
2. เพ่ือใหมีทักษะในการอานแบบและประกอบวงจรไฟฟากระแสตรง
3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือวัดและทดสอบวัดคาตาง ๆ ในวงจรไฟฟากระแสตรง
4. เพ่ือใหมีความเขาใจในการประยุกตวงจรไฟฟากระแสตรงไปใชงานตาง ๆ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ  ถูกตองและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรง
2. วัดและทดสอบแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง
3. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงแบบผสม
4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสตรงดวยกฎและทฤษฎีตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง  เชน  เซลไฟฟา  แบตเตอร่ี  หรือเคร่ือง

กําเนิดไฟฟากระแสตรง  ประกอบวงจรแบบอนุกรม  แบบขนาน  และแบบผสม  โดยใชอุปกรณประกอบวงจร
เปนเซลไฟฟา  แบตเตอร่ี  ตัวตานทาน  หลอดไฟ  (Lamp)  ไดโอดเปลงแสง  (LED)  มอเตอรกระแสไฟตรง
(D.C. Motor) รีเลย  (Relay)  ใชเคร่ืองมือวัดท่ีเก่ียวของวัดหาคาความสัมพันธของความตานทาน  แรงดันไฟฟา
กระแสไฟฟา  ตามกฎของโอหม  ทฤษฎีของเทวินิน  และนอรตัน  ประกอบและทดสอบวงจรบริดจ  วงจรแบง
แรงดันไฟฟา  วงจรแบงกระแสไฟฟา
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2104-2203 วงจรไฟฟากระแสสลับ 2 (4)
(AC Circuits)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจธรรมชาติและหลักการกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการอานแบบและประกอบวงจรไฟฟากระแสสลับ
3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือวัดและทดสอบท่ีเก่ียวของวัดคาตางๆ ในวงจรไฟฟา   กระแส
สลับ

4. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  ในการประยุกตวงจรไฟฟากระแสสลับไปใชงานจริง
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ  ถูกตองและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ
2. วัดและทดสอบแหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับ
3. วัดและทดสอบวงจร R-L-C ในวงจรไฟฟากระแสสลับ
4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟากระแสสลับระบบ 3 เฟส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับแหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับ  พารามิเตอรของคล่ืนรูปไซน  วงจร  R-

L-C  แบบอนุกรม  แบบขนาน  และแบบผสม  การใชเคร่ืองมือวัดและทดสอบวัดคาวงจรกระแส  แรงดัน    อิม
พีแดนซ  ความถ่ี  กําลังงานไฟฟา  เพาเวอรแฟกเตอร  พ้ืนฐานการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสสลับ  เฟสเซอร
ไดอะแกรม  การทดสอบวงจรไฟฟากระแสสลับระบบ  3  เฟส  การประกอบและทดสอบวงจรไฟฟากระแส
สลับท่ีประยุกตใชงาน  เชน  วงจรหลอดฟลูออเรสเซนท  วงจรระบบมอเตอรไฟฟากระแสสลับ  (AC. Motor)
1 เฟส  และ  3 เฟส วงจรแหลงกําเนิดไฟฟากระแสตรง  (DC Power Supply)  วงจรเนทเวอรค  (Network)  ของ
ระบบตูลําโพง

2104-2204 เคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
(Electrical and Electronic Instruments)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสราง  และหลักการทํางานของเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีทักษะในการวัดและการใชงาน  การบํารุงรักษาเบ้ืองตนของเคร่ืองมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ  ถูกตองและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. วัดและทดสอบวงจรไฟฟาดวยมิเตอรแบบแอนะลอกและดิจิตอล
3. ใชเคร่ืองกําเนิดสัญญาณไฟฟา ประกอบการวัดและทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
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4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟาดวยออสซิลโลสโคป
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับโครงสราง  หลักการทํางาน  โวลตมิเตอร  แอมมิเตอร  โอหมมิเตอร  มัล
ติมิเตอรแบบใชเข็ม   ดิจิตอลมัลติมิเตอร  ออสซิลโลสโคป  วัตต-อาวรมิเตอร  (Watt-hour  Meter)  เครื่อง
กําเนิดสัญญาณเสียง  เคร่ืองกําเนิดสัญญาณหลายรูปคล่ืน  การใชมัลติมิเตอร  ออสซิลโลสโคป  วัดและทดสอบ
คาตาง ๆ  ในวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เชน  วงจรแหลงจายไฟฟา  วงจรเครื่องขยายเสียง

2104-2205 อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
(Electronic Devices)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ  โครงสรางการทํางาน  ลักษณะสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณ  อิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีทักษะเก่ียวกับการประกอบวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเพ่ือทดสอบลักษณะสมบัติทาง
ไฟฟา

3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือวัดทดสอบลักษณะสมบัติ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานชางอิเล็กทรอนิกส

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสราง การทํางาน และคุณสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
2. วัดและทดสอบคุณสมบัติของไดโอดและทรานซิสเตอร
3. วัดและทดสอบคุณสมบัติของไทริสเตอร
4. วัดและทดสอบคุณสมบัติของไอซี
5. วัดและทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณทรานสดิวเซอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางอะตอม สารก่ึงตัวนําชนิด P ชนิด  N โครงสรางสัญลักษณ

ลักษณะสมบัติทางไฟฟา และปฏิบัติการวัดทดสอบอุปกรณโซลิตสเตตตาง ๆ อุปกรณไทริสเตอร เชน
ไดโอด   ซีเนอรไดโอด   ทรานซิสเตอร   เฟต ไอซีออปแอมป   ไอซีเวลา   ไอซีกําเนิดสัญญาณ   ไอซีรักษาแรง
ดัน   และอุปกรณไทริสเตอร  เชน  SCR  TRIAC  DIAC  UJT  PUT  IGBT  SCS GTO   อุปกรณ OPTO-
ELECTRONICS   THERMISTER   VARISTOR   ARRESTER  และอุปกรณดานอิเล็กทรอนิกสเก่ียวกับความ
ปลอดภัย

2104-2206 วงจรอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
(Electronic Circuits)

จุดประสงครายวิชา
1. ใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีทักษะในการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเพ่ือหาลักษณะสมบัติของวงจรอิเล็กทรอนิกส
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3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือวัดทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานชางอิเล็กทรอนิกส

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส
2. วัดและทดสอบวงจรใชงานทรานซิสเตอร
3. วัดและทดสอบวงจรใชงาน เฟต
4. วัดและทดสอบวงจรใชงานไทริสเตอร
5. วัดและทดสอบวงจรใชงานอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทํางานวงจรเบ้ืองตน วงจรคอมมอนตาง ๆ ของทรานซิสเตอร   เฟต การ

ใหไบแอส วงจรขยาย และการคับปลิง  แคสเคด  ดารลิงตัน กราฟแสดงคุณลักษณะสมบัติไฟฟา คาพารามิเตอร
ที่สําคัญ การใชคูมืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส   ประกอบวงจรใชงานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไทริส
เตอร  เพ่ือหาคาพารามิเตอร  ประกอบใชงานรวมกับวงจรอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  เชน ขยายสัญญาณความถ่ีตํ่า
ขยายสัญญาณความถ่ีสูง วงจรกําเนิดสัญญาณ วงจรต้ังเวลา วงจรเปรียบเทียบกระแสไฟฟา แรงดันไฟฟาควบ
คุม วัดทดสอบคาตาง ๆ ของวงจร  ตามคุณลักษณะสมบัติอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ

2104-2207 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 (6)
(Pulse and Digital Circuits)

จุดประสงครายวิชา
1.  เพ่ือใหมีความเขาใจ  พ้ืนฐานของรูปสัญญาณแบบตาง ๆ  และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟา
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับวงจรพัลส  และการทํางานของระบบวงจรดิจิตอลเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหมีทักษะในการประกอบวงจรพัลสสวิตชิง  และวงจรดิจิตตอลแบบตาง ๆ
4. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือและอุปกรณในวงจรพัลสและดิจิตอล
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติมและปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ  และ
ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหวงจรพัลสและดจิิตอล
2. วัดและทดสอบวงจรแปลงรูปสัญญาณไฟฟา
3. วัดและทดสอบวงจรทรานซิสเตอรสวิตช และวงจรกําเนิดสัญญาณพัลส
4. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชัน
5. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอลซีเควนเชียล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   รูปรางสัญญาณไฟฟา   คาพารามิเตอร   วงจรแปลงรูปสัญญาณ   ดิฟเฟอร

เรนติเอเตอร   อินดิเกรเตอร  คลิปเปอร   แคลมเปอร   ทรานซิลเตอรสวิตช   ชมิตตทริกเกอร   มัลติไวเบรเตอร
ฟลิปฟลอบ   แบบตาง ๆ  การกําหนดสัญญาณ   เกตตาง ๆ   หนวยความจํา   ระบบตัวเลข   การลดรปู
คณิตศาสตรทางลอจิก   การเขารหัส   การถอดรหัส   การนับ   การแสดงผล   ไดอะแกรมตาง ๆ   ประกอบและ
ทดสอบวงจรตาง ๆ   ในงานพัลสและดิจิตอล  เชน   วงจร  Matrix  3  CHANNEL   วงจรแปลงรูปสัญญาณ
SQUARE/RAM   วงจรแคลมเปอร   ทรานซิสเตอรสวิต   มัลติไวเบรเตอร   ไทมเมอร   วงจรนับ  วงจรกําเนิด
สัญญาณ

2104-2208 เคร่ืองเสียง 3 (6)
(Audio Equipment)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจการทํางานของวงจรภาคตาง ๆ ในเครื่องขยายเสียง
2. เพ่ือใหมีทักษะเก่ียวกับการประกอบวงจรเคร่ืองขยายเสียงแบบตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีทักษะเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือวัด และทดสอบคุณสมบัติของวงจร และอุปกรณ เครื่อง
ขยายเสียง ถูกตองและปลอดภัย

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน การตรวจซอม  การบํารุงรักษาเครื่องเสียง
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครือ่งขยายเสียงและอุปกรณประกอบ
2. วัดและทดสอบวงจรภาคตาง ๆ ของเครื่องขยายเสียง โมโน และสเตริโอ
3. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรประกอบเคร่ืองขยายเสียง
4. วัดและทดสอบระบบเสียง
5. ตรวจซอมและบํารุงรักษาระบบเสียง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสัญญาณเสียง หลักการบันทึกเสียงบนแถบเทปและ CD   วงจรขยาย CLASS

A, AB, B, C  บล็อกไดอะแกรมของเคร่ืองขยายเสียง วงจรขยายแรงดันไฟฟาและขยายกําลัง โทนคอนโทรล
มิกเซอร อีควอไลเซอร ปรีแอมปลิฟายเออร วงจรเครื่องขยายเสียงโมโน สเตริโอ อุปกรณประกอบเคร่ืองขยาย
เสียง ลําโพง ไมโครโฟน  สายสัญญาณ แมตชิง ปล๊ัก แจก การตอเคร่ืองขยายเสียงกับระบบเสียงอ่ืน ๆ การ
ประกอบและทดสอบวงจรเคร่ืองขยายเสียง   การใชเคร่ืองมือวัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจรและอุปกรณ
เครื่องเสียง
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2104-2209 เครื่องรับวิทยุ 3 (6)
(Radio Receiver)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู   ความเขาใจ  หลักการทํางานของวงจรภาคตาง ๆ ในเคร่ืองรับวิทยุ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการประกอบและทดสอบคุณสมบัติเคร่ืองรับวิทยุแบบตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีทักษะเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือวัด และทดสอบคุณสมบัติของวงจร และอุปกรณเคร่ืองรับ
วิทยุ ถูกตองและปลอดภัย

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน การตรวจซอม การบํารุงรักษาเครื่องรับวิทยุตาง  ๆ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานเคร่ืองรับวิทยุ AM  FM และ FM Stereo Multiplex
2. วัดและทดสอบเคร่ืองรับวิทยุ AM
3. วัดและทดสอบเคร่ืองรับวิทยุ FM
4. วัดและทดสอบเคร่ืองรับวิทยุ FM Stereo Multiplex

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การกระจายคลื่นวิทย ุ ยานความถ่ีใชในการรับ-สงวิทยุท่ัวไป  หลักการรับ-สงวิทยุ

AM, FM, FM STEREO MULTIPLEX,  SSB  หลักการทํางานของวงจรท่ีใชในเคร่ืองรับวิทยุ  AM FM เชน
จูนเนอร ออสซิลเลเตอร ไอเอฟแอมป AVC AGC AFT DETECTOR และวงจร STEREO MULTIPLEX  การ
ประกอบ ทดสอบและปรับแตงเคร่ืองรับวิทยุดวยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวของ

2104-2210 เคร่ืองสงวิทยุและสายอากาศ 2 (4)
(Radio Transmitter and Antenna)

จุดประสงครายวิชา
1.  เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองสงวิทยุ  AM,  FM
2. เพ่ือใหมีความเขาใจกฎระเบียบขอบังคับสากลในการรับ-สงวิทยุกระจายเสียง
3. เพ่ือใหมีทักษะในการสรางและทดสอบการทํางานของเคร่ืองสงวิทยุ  AM, FM
4. เพ่ือใหมีทักษะในการสรางและทดสอบหาลักษณะสมบัติของระบบสายสง-สายอากาศ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัย  รูจักศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและประยุกตใชงาน  มีความรับผิดชอบตอสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่งสงวิทยุและสายอากาศ
2. วัดและทดสอบวงจรเคร่ืองสงวิทยุ AM
3. วัดและทดสอบวงจรเคร่ืองสงวิทยุ FM
4. วัดและทดสอบคุณสมบัติของสายสงวิทยุและสายอากาศ
5. ตรวจซอมและบํารุงรักษาคุณสมบัติของสายสงวิทยุและสายอากาศ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับยานความถ่ี  คุณลักษณะของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  คุณลักษณะสมบัติของ  R,

L, C  ในเคร่ืองสงวิทยุ  วงจรกรองความถ่ีวิทยุแบบ  R-C, R-L, L-C, R-L-C  วงจร tune  และหนวยวัดตาง ๆ
เชน  Impedance   dB   Attenuation  ratio   Response Curve   Band width   gain (Q)    วงจรเคร่ืองสงวิทยุภาค
ตาง ๆ  เชน  วงจร  Oscillator  แบบตาง ๆ     วงจรขยายความถี่สูง   วงจรขยายกําลังความถ่ีสูง  วงจรทวีคูณ
ความถ่ีวิทยุ  วงจรผสมคล่ืนความถ่ีวิทยุแบบ  AM-FM  โครงสรางและคุณสมบัติพื้นฐานของสายอากาศแบบ
ตาง ๆ  การสงวิทยุโดยผานสายสงแบบตาง ๆ  เชน สายคูขนาน  สายโคเอ็กเซียล  เวฟไกด  การวัดและทดสอบ
การทํางานของวงจรเคร่ืองสงวิทยุดวยเคร่ืองมือตาง ๆ  เชน  Dip Meter  Wattmeter  SWR meter   Impedance
meter   dB meter   Field strength  meter   กฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับอุปกรณท่ีใชในงานสงวิทยุและระบบ
สายอากาศ

2104-2211 เครื่องรับโทรทัศน 3 (6)
(Television Receiver)

จุดประสงครายวิชา
1.  เพ่ือใหมีความเขาใจในการรับ-สงสญัญาณโทรทัศนขาวดําและโทรทัศนสี
2. เพ่ือใหมีความเขาใจการทํางานของวงจรเคร่ืองรับโทรทัศนขาวดําและโทรทัศนสี
3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือวัดและทดสอบวิเคราะหอาการเสียของเคร่ืองรับโทรทัศนขาว
ดําและสี

4. เพ่ือใหมีทักษะในการตรวจซอมเคร่ืองรับโทรทัศนขาวดําและโทรทัศนสี
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมและประยุกตใชงาน  มีความรับผิดชอบตอสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่งรับโทรทัศนขาวดํา และโทรทัศนสี
2. วัดและทดสอบวงจรภาคตาง ๆ ของเคร่ืองรับโทรทัศน
3. ปรับแตงและตรวจซอมเคร่ืองรับโทรทัศน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับหลักการรับสง-สัญญาณโทรทัศนขาวดํา  และโทรทัศนสี  หลักการ

ทํางานของกลองถายโทรทัศนขาวดํา  และสี  มาตรฐานการสง-รับสัญญาณโทรทัศนขาวดําและสี  การทํางาน
ของวงจรเครื่องรับโทรทัศนขาวดําและสีภาคตาง ๆ  วงจรหลอดภาพ  วงจร Video Amp   วงจร Video Detector
วงจร  Video IF   วงจร  Tuner   วงจรสายอากาศ  วงจร  Audio IF  วงจร Audio  Detector  วงจรAudio
Amplifier   วงจร  Sync   วงจร  Vertical  deflection  วงจร  Horizontal Deflection  วงจร  Power Supply    วง
จร Matrix    วงจร Yoke    วงจร  white  Balance    วงจร  Chroma Amp    วงจร Burst  วงจร  High Volt   วงจร
Focusing   วงจร Degaussing  ฯลฯ  การใชเคร่ืองมือวัดทดสอบมาตรฐานสัญญาณโทรทัศน  การปรับแตงและ
ตรวจซอมเคร่ืองรับโทรทัศน
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2104-2212 ระบบเสียง 2 (4)
(Sound Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู   ความเขาใจ  หลักการทํางานของระบบเสียงเพ่ือการบันเทิง  ระบบเสียง
สาธารณะ และอุปกรณประกอบ

2. เพ่ือใหมีทักษะเก่ียวกับการติดต้ัง และตอเช่ือมอุปกรณเคร่ืองเสียงประกอบระบบ
3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือวัด ทดสอบอุปกรณ  และระบบเสียง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน การตรวจซอม การบํารุงรักษาระบบเสียง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบเสียงเพ่ือการบันเทิง ระบบเสียงสาธารณะและอุปกรณประกอบ
2. ติดต้ังและตอเช่ือมตออุปกรณเคร่ืองเสียงประกอบระบบ
3. วัดและทดสอบระบบเสียงสาธารณะ
4. ตรวจซอม และบํารุงรักษาระบบเสียง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบเสียงเพ่ือการบันเทิง  ระบบเสียงสาธารณะ   ระบบการควบคุม

และการเช่ือมตออุปกรณประกอบระบบ  ระบบแสงประกอบเสียง  การทดสอบความดัง ความถ่ีของเสียงดวย
เคร่ืองมือทดสอบท่ีเก่ียวของ   การตรวจสอบประกอบการคํานวณเพื่อจัดระบบเสียงสาธารณะ การประเมิน
ราคาประกอบการออกแบบ  เขียนแบบ  การติดต้ัง ทดสอบระบบเสียงสาธารณะท้ังในอาคารและนอกอาคาร

2104-2213 ระบบภาพ 2 (4)
(Video Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจ  หลักการทํางานของเคร่ืองกําเนิดสัญญาณภาพ  เคร่ืองบันทึกภาพ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการนําเคร่ืองบันทึกภาพ  และอุปกรณเก่ียวของไปใชงาน
3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือวัด  และทดสอบระบบภาพท่ีเก่ียวของ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน การตรวจซอม การบํารุงรักษาอุปกรณ  และระบบภาพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของเครือ่งกําเนิดสัญญาณภาพ เคร่ืองบันทึกภาพ และระบบโทรทัศนวงจรปด
2. ใชงานเคร่ืองบันทึกภาพและอุปกรณประกอบ
3. ติดต้ังระบบโทรทัศนวงจรปด
4. วัดและทดสอบคุณสมบัติของวงจรระบบภาพ
5. ตรวจซอม และบํารุงรักษาอุปกรณและวงจรระบบภาพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา และปฏิบัติ เก่ียวกับการกําเนิดสัญญาณภาพ  กลองวิดีโอชนิดตาง ๆ   และการบันทึกสัญญาณ

ลงในวิดีโอเทป VCD  DVD  DAT  COMPUTER และการนําไปใชงานรวมกับอุปกรณท่ีเก่ียวของ ระบบโทร
ทัศนวงจรปด  CATV  MATV ข้ัวตอ  สายนําสัญญาณ อุปกรณรวมสัญญาณ อุปกรณแยกสัญญาณ  เครื่องขยาย
สัญญาณภาพ  การตัดตอภาพ  การทดสอบระบบภาพดวยเคร่ืองมือวัด  และทดสอบคุณสมบัติของวงจรระบบ
ภาพ

2104-2214 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 1 3 (6)
(Industrial Electronics 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับอุปกรณควบคุมการเปด-ปดวงจร  อุปกรณทรานสดิวเซอรและการ
ประยุกต การใชงาน

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการวัดทดสอบ อุปกรณควบคุมเปด-ปดวงจร อุปกรณทรานสดิวเซอร
และการประยุกตการใชงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย มีลําดับข้ันตอนในการทํางานอยาง
ถูกตองและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของอุปกรณควบคมุการเปด-ปดวงจร และอุปกรณทรานส
ดิวเซอร

2. วัดและทดสอบระดับความเขมของแสง อุณหภูมิ เสียง ความชื้น PH ความดัน ความเร็วรอบ
3. วัดและทดสอบอุปกรณควบคุมการเปด-ปดวงจร และอุปกรณทรานสดิวเซอร
4. ตรวจซอม และบํารุงรักษาอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ โครงสราง การทํางานและคุณลักษณะของอุปกรณควบคุมการเปด-ปดวงจร

อุปกรณ ทรานสดิวเซอร ท่ีมีผลจากความรอน แสง  เสียง แรงกล สนามแมเหล็ก ความชื้น  กาซ  ควัน  และการ
ประยุกตใชงานเปนวงจรควบคุมแบบอัตโนมัติและวงจรอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ

2104-2215 ไมโครโพรเซสเซอร 2 (4)
(Microprocessor)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร
2. เพื่อใหมีทักษะการใชภาษาเครื่อง  สั่งงานไมโครโประเซสเซอร
3. เพ่ือใหมีทักษะ  การประกอบและทดสอบการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร
4. เพ่ือใหมีทักษะ  การใชไมโครโพรเซสเซอรรวมกับอุปกรณประกอบตาง ๆ
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5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยรูจักศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมและประยุกตใชงานตามสภาพทองถ่ินมาแกปญหา
และพัฒนางานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของไมโครโพรเซสเซอร
2. เขียนโปรแกรมสั่งงานไมโครโพรเซสเซอรดวยภาษาเครื่อง
3. ประกอบและทดสอบการทํางานของไมโครโพรเซสเซอร
4. ใชไมโครโพรเซสเซอรควบคุมอุปกรณภายนอก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับโครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร  การเช่ือมตอระบบ  Bus ตาง ๆ  ชุด

คําสั่ง  การเขียนโปรแกรม  การปอนขอมูลผาน   Key board,    Key S.W.,  Data bus,    การใชอุปกรณอินพุต/
เอาพุต  การแสดงผลบนจอภาพ  หลอดไฟ  LED    Seven-segment    Buzzer    Relay  การประยุกตใชในวงจร
การควบคุมปด-เปดวงจรไฟฟาตามเง่ือนไขตาง ๆ  การเพิ่ม-ลดแสงสวาง  การปรับทิศทางการหมุนของมอเตอร
ไฟฟากระแสตรง  และกระแสสลับ  การแสดงผลคาอุณหภูมิเปนตัวเลข

2104-2216 งานบริการคอมพิวเตอร 2 (4)
(Computer Services)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน  และโครงสรางเคร่ืองคอมพิวเตอร  การถอดประกอบ  ตรวจ
สภาพชิ้นสวน   หลักการจัดระบบเครือขายเบ้ืองตน

2. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษา  ตรวจซอม  และจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครือ่งคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
2. ประกอบ ติดต้ัง ทดสอบ และตรวจซอมเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ
3. ติดต้ังโปรแกรม และบํารุงรักษาเครือขายเบื้องตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  การประกอบ  ติดต้ัง  ทดสอบ  และตรวจซอม  เคร่ืองคอมพิวเตอร  และอุปกรณ

เก่ียวกับเคร่ืองพิมพ  แผงวงจรการสื่อสาร  การติดต้ังโปรแกรม  การจัดหองซอม  การรับ-สงงาน  และการ
ประมาณราคา  การทดสอบคุณภาพงานใหไดมาตรฐาน
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2104-2217 โทรศัพท 2 (4)
(Telephone)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ  หลักการระบบโทรศัพท  วงจรและการทํางานของเครื่องโทรศัพท  ชุมสาย
โทรศัพท

2. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง  ทดสอบ  และปรับต้ัง  ชุมสายอัตโนมัติขนาดเล็ก  และประมาณราคา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย   ประณีตรอบคอบ   และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครือ่งโทรศัพทและชุมสายโทรศพัท
2. ติดต้ัง ทดสอบ  ปรับต้ัง และประมาณราคาชุมสายโทรศัพทอัตโนมัติขนาดเล็ก
3. บํารุงรักษาชุมสายโทรศัพทอัตโนมัติขนาดเล็ก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติระบบโทรศัพท วงจรและการทํางานของเครื่องโทรศัพทแบบตางๆ ชุมสาย โทรศัพท

แบบ  Manual, Automatic, PABX,  SPC, Cellular, ISDN

2104-2218 วิทยุส่ือสาร 2 (4)
(Transceiver)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ  การแบงยานความถ่ี  ระบบรับสงวิทยุส่ือสาร  และสายสงสายอากาศ
2. เพ่ือใหมีทักษะการประกอบวงจรเคร่ืองรับสงวิทยุส่ือสาร  และทดสอบดวยเคร่ืองมือวัด
3. เพ่ือใหมีทักษะการประกอบและทดสอบสายอากาศ  และสายสงดวยเคร่ืองมือทดสอบ
4. เพ่ือใหมีความรูกฎหมายและระเบียบการใชวิทยุส่ือสาร
5. เพ่ือใหมีการศึกษาหาความรูและนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบรับสงวิทยุส่ือสาร และสายสงสายอากาศ
2. ประกอบวงจร วัดและทดสอบเคร่ืองรับสงวิทยุส่ือสาร
3. วัดและทดสอบ สายสงและสายอากาศ ในระบบรับสงวิทยุส่ือสาร
4. ตรวจซอมและบํารุงรักษาวิทยุส่ือสาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  เก่ียวกับยานความถ่ี  ระบบเคร่ืองรับสงวิทยุส่ือสาร  บล็อกไดอะแกรม  หนาที ่  วง

จรและการทํางาน  การวัดและทดสอบ  การทํางานของวงจรภาคตาง ๆ  การใชเคร่ืองรับสงวิทยุส่ือสาร  การ
ประกอบวงจร  สายสงและสายอากาศในระบบรับ-สงวิทยุส่ือสาร  กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกับวิทยุส่ือสาร
ท้ังในประเทศและสากล
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2104-2219 งานบริการเครื่องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
(Electrical and Electronic Appliance Services)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบงานบริการการจัดการศูนยบริการเคร่ืองใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีทักษะในการตรวจซอม  การดดัแปลง  การบํารุงรักษา  การเขียนบันทึกชางซอม  การ
เขียนคูมือซอม  อุปกรณและวงจรเคร่ืองไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ

3. เพ่ือใหมีเจตคติ   ความม่ันใจและความภาคภูมิใจในงานอาชีพชางอิเล็กทรอนิกส
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครือ่งใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. ตรวจซอม ดัดแปลง และบํารุงรักษาเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. บริหารจัดการศูนยบริการเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการศูนยบริการเคร่ืองใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส  การรับงาน-การสง

งาน  การประมาณราคา  เทคนิคการตรวจซอมการดัดแปลง  การบํารุงรักษา  การเขียนบันทึกชางซอม  การ
เขียนคูมือการซอมและบํารุงรักษา  อุปกรณและวงจรเคร่ืองใชไฟฟา-อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน เคร่ืองรับวิทยุ
เครื่องเสียง  เคร่ืองรับโทรทัศน  เคร่ืองบันทึก-เลนระบบภาพ  เคร่ืองบันทึก-เลนระบบเสียง  วิทยุส่ือสาร
โทรศัพท  เครื่องใชไฟฟา

2104-2220 งานบริการเครือ่งใชสํานักงาน 2 (4)
(Office Automation Services)

จุดประสงครายวิชา
1.  เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองใชสํานักงานตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชงาน  การถอดประกอบ  การตรวจซอม  การบํารุงรักษา  การเขียนบันทึก
ชางซอม  การเขียนคูมือซอมอุปกรณและวงจรเคร่ืองใชสํานักงานตาง ๆ

3. เพ่ือใหมีเจตคติ  ความม่ันใจและความภาคภูมิใจในงานอาชีพชางอิเล็กทรอนิกส
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครือ่งใชสํานักงานอัตโนมัติ
2. ตรวจซอม ดัดแปลง และบํารุงรักษาเคร่ืองใชสํานักงานอัตโนมัติ
3. บริหารจัดการศูนยบริการเคร่ืองใชสํานักงานอัตโนมัติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชงานท่ัวไปของเคร่ืองใชสํานักงานตาง ๆ  เชน  เคร่ืองคํานวณเลข   เคร่ืองถาย

เอกสาร  เคร่ืองพิมพอิเล็กทรอนิกส   เคร่ืองทําลายเอกสาร   เครื่องโทรศัพท   เครื่องรับ-สง FAX   เคร่ืองบันทึก
เวลา   เคร่ืองควบคุมการปด-เปดประตูดวยบัตร ID  การถอดประกอบ  ซอม  บํารุงรักษา  ปรับแตงใหไดคุณ
ภาพตามมาตรฐาน การเขียนบันทึกชางซอม การเขียนคูมือซอมอุปกรณและวงจรเคร่ืองใชสํานักงาน
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2104-2221 คอมพิวเตอรเครือขาย 2 (4)
(Computer Networks)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคอมพิวเตอรเครือขาย  และอุปกรณประกอบ
2. เพ่ือใหมีทักษะการจัดและการติดต้ังระบบคอมพิวเตอรเครือขาย  การติดต้ังโปรแกรม
การทดสอบการทํางานของระบบและอุปกรณ

3. เพ่ือใหมีทักษะในการจัดการประมาณราคา  การทดสอบและการสงมอบ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ
และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของคอมพิวเตอรเครือขายและอุปกรณประกอบ
2. ติดต้ังระบบคอมพิวเตอรเครือขายและอุปกรณประกอบ
3. ติดต้ังโปรแกรม และทดสอบการทํางานของระบบคอมพิวเตอรเครือขาย
4. บํารงุรักษาระบบคอมพิวเตอรเครือขาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  หลักการระบบคอมพิวเตอรเครือขาย  การทํางานของเคร่ืองมือ  อุปกรณ  การติดต้ัง

สายและอุปกรณจับยึด  ขั้วตอสาย  เตาเสียบ  การติดต้ังโปรแกรมจัดการระบบและระบบปองกัน  การประมาณ
ราคา  การทดสอบคุณภาพงานใหไดมาตรฐานการทดสอบและสงมอบ

2104-2222 เขียนแบบอิเล็กทรอนิกสดวยคอมพิวเตอร 2 (4)
(Electronic CAD)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการใชโปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเขียนแบบวงจร  และวงจรพิมพดวยคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองพิมพจากโปรแกรมเขียนแบบ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ
และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและการใชงานของโปรแกรมเขยีนแบบอิเล็กทรอนิกส
2. เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส และแบบวงจรพิมพดวยคอมพิวเตอร
3. พิมพงานแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสและแบบวงจรพิมพดวยคอมพิวเตอร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  เชน  Protel

Orcad  VISIO  เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส  แบบวงจรพิมพ  ชนิดหนาเดียวและหลายหนา  ลายพิมพ
สัญลักษณอุปกรณ  การพิมพงานดวยเคร่ืองพิมพ

2104-2223 ซิลสกรนีและวงจรพมิพ 2 (4)
(Silk Screen and Printed Circuit Board)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในการผลิตซิลสกรีนและวงจรพิมพ
2. เพ่ือใหมีทักษะการทําสกรีน  การพิมพแผนวงจรพิมพ
3. เพ่ือใหมีทักษะการผลิตแผนวงจรพิมพ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิตงานซิลสกรีนและแผนวงจรพิมพ
2. ผลิตงานซิลสกรีนและพิมพแผนวงจรพิมพ
3. ผลิตแผนวงจรพิมพสําหรับงานตนแบบและระบบงานก่ึงอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติอุปกรณและการทําซิลสกรีน  การผลิตวงจรพิมพเพ่ืองานคนควาทดลองหรืองานตน

แบบ  (Prototype)  ตลอดจนระบบงานก่ึงอุตสาหกรรมโดยเนนใชแผนลามิเนตชนิดหนาเดียว  ขั้นตอนการ
เขียนลายเสนตัวนําจากตัวอยางท่ีกําหนดให  การออกแบบลายเสนตัวนําจากวงจรโดยวิธีวางอุปกรณลงบนแผน
โฟม  หรือการใชขอมูลตัวอุปกรณจากแผนขอมูลหรือแคตาลอก  การผลิตอารตเวอรก  การเตรียมงานเพ่ือทํา
ฟลม   เนกาตีฟ  และโพซิตีฟ  เทคนิคของซิลสกรีนและดรายทรานสเฟอร  (Dry  transfer)  เทคนิควิธีการสลาย
ตัวนําบนแผนลามิเนต  (Etching)  การผสมนํ้ายา  (Etching  Solution)  การทดสอบนํ้ายา  การเจาะ การเคลือบ
และการพิมพสัญลักษณดานตัวอุปกรณ  การทดสอบช้ินงาน  การควบคุมคุณภาพ

2104-2224 อิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 2 (4)
(Industrial Electronics 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับระบบการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลังและการใชงาน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในสรางประกอบวงจร อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง และการประยุกตการ
ใชงาน

3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือวัดทดสอบ  ประกอบวงจรอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย มีระดับขัน้ตอนในการทํางานอยาง
ถูกตองและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง
2. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง
3. ตรวจซอมและบํารุงรักษาอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัต ิ วงจรเร็กติไฟรแบบ ฮารฟเวฟ ฟูลเวฟ วงจรทวีแรงดันดวยอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสกําลัง  หลักการสวิตชิงโหมดเพาเวอรซัพพลาย   วงจรอินเวอรเตอร   คอนเวอรเตอร   โซลิตส
เตต รีเลย ดีซ ีมอเตอร เอซี มอเตอร ยูนิเวอรแซลมอเตอร เซอรโวมอเตอร สเตปปงมอเตอร คลัตชและเบรก ฟรี
เควนซีอินเวอรเตอร วงจรกันคล่ืนรบกวน วงจรปองกันระบบจายไฟฟามอเตอรผิดปกติ

2104-2225 โทรคมนาคมเบ้ืองตน 2 (2)
(Basic Telecommunications)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  เทคโนโลยีระบบสื่อสาร  องคกรเก่ียวกับการส่ือสาร
2. เพ่ือใหมีความรู  การสื่อสารทางสาย  ทางคล่ืนวิทยุ  และทางแสง
3. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบการส่ือสารแบบแอนาลอก  และดิจิตอล
4. เพื่อใหมีการศึกษาหาความรู  และเทคโนโลยีมาประยุกตใชในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบส่ือสารแอนะลอก
2. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบส่ือสารดิจิตอล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบส่ือสาร สถาบันและสมาคมท่ีเก่ียวของกับการส่ือสาร  หลัก

การสื่อสารทางสายโทรศัพท  โทรเลข การส่ือสารทางวิทยุ  โทรศัพทเคล่ือนท่ี  ไมโครเวฟ  การสื่อสารดาว
เทียม  การส่ือสารเสนใยแสง หลักการส่ือสารขอมูล  หลักการโครงขายบริการส่ือสารรวมระบบดิจิตอล  ISDN
(Integrated Service Digital Network)

2104-2226 ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
(Electronic Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการทําโครงงาน  จัดสรางประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีทักษะการสราง  การเขียนคูมือการใชงานและบํารุงรักษาประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส
3. เพ่ือใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีระเบียบวินัย  ขยัน  อดทน  ตรงตอเวลา  มีความเอ้ือเฟอเผ่ือ
แผตอหมูคณะ รับผิดชอบตอสังคม  ในการอนุรักษทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดลอม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําโครงงานและประดษิฐกรรมอิเล็กทรอนิกส
2. สรางประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกสตามโครงงานและแผนงาน
3. ประเมินผลงาน และนําแสนอประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับการสรางประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส  การศึกษางาน  การเขียน   โครง

งาน   การนําเสนอโครงงาน  การดําเนินการจัดสรางและทดสอบประดิษฐกรรม  การสรุปและประเมินผลการ
เขยีนรายงานและนําเสนอผลงาน  การเขียนคูมือการใชงานและวิธีบํารุงรักษา

2104-2227 วงจรไอซีและการประยุกตใชงาน 2 (4)
(IC and Applications)

จุดประสงครายวิชา
1.  เพ่ือใหมีความเขาใจลักษณะสมบัติและการนําไปใชงานของไอซีตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีทักษะการตอประกอบวงจรทดสอบการทํางาน  และประยุกตใชงาน
3. เพ่ือใหมีการศึกษาหาความรูและนําเทคโนโลยีมาแกปญหาและพัฒนางานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของลิเนียรไอซี และไอซีเฉพาะงาน
2. วัดและทดสอบการทํางานและวงจรใชงานของลิเนียรไอซี และไอซีเฉพาะงาน
3. ประยุกตใชงานลิเนียรไอซี และไอซีเฉพาะงานในงานชางอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับคุณลักษณะสมบัติและการนําไปใชงานของไอซีตาง ๆ  เชน Digital  I.C.,

Operational  Amplifier  I.C.,  Timer  I.C.,  Regulator I.C.,  Function  generator I.C.,  Melody I.C.,  Phase
lock  loop  I.C.,

2104-2228 คณิตศาสตรอิเล็กทรอนิกส 2 (2)
(Electronic Mathematics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในการนําวิธีทางคณิตศาสตรไปใชคํานวณในวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
เบ้ืองตน

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม
มาตรฐานรายวิชา

1. คํานวณวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. ใชคณิตศาสตรแกปญหาในการวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทบทวนคณิตศาสตรท่ัวไปท่ีใชในวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  เลขเชิงซอน  การแกสมการ

ดวยวิธีดีเทอรมิแนนต  เมซเคอเรนต  โหนดโวลเตจ  ทฤษฎีเทเวนิน  นอรตัน  และการใชงานในการวิเคราะห
วงจรไฟฟากระแสตรง  กระแสสลับ  วงจรทรานเซียนต  วงจรอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนท่ัว ๆ ไป

2104-2229 วิทยาการกาวหนาอิเลก็ทรอนิกสอุตสาหกรรม 2 (3)
(Advance Topic in Industrial Electronics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมปจจุบัน ท่ีสถานประกอบการและความ
ตองการแรงงานที่มีความรูเฉพาะทาง

2. เพ่ือใหมีการศึกษาหาความรูและนําเทคโนโลยีมาแกปญหาและพัฒนางานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงานอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมเฉพาะเรือ่ง
2. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมเฉพาะเร่ือง
3. บํารุงรักษาอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมเฉพาะเร่ือง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและ/หรือปฏิบัติงานในเทคโนโลยี ท่ีเก่ียวของกับสาขางานอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรมท่ีไมมีไว

ในรายวิชาของหลักสูตร รายละเอียดของเน้ือหาใหกําหนดตามความเหมาะสม ท่ีเปนความตองการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานในทองถ่ิน

2104-2230 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร 2 (3)
(Advance Topic in Computer Electronics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอรปจจุบัน ท่ีสถานประกอบการและความ
ตองการแรงงานที่มีความรูเฉพาะทาง

2. เพ่ือใหมีการศึกษาหาความรูและนําเทคโนโลยีมาแกปญหาและพัฒนางานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเฉพาะเร่ือง
2. วัดและทดสอบคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเฉพาะเร่ือง
3. บํารงุรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบเฉพาะเร่ือง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในเทคโนโลยี ท่ีเก่ียวของกับสาขางานดิจิตอลและไมโครคอมพิวเตอรท่ีไมมีไว

ในรายวิชาของหลักสูตร รายละเอียดของเน้ือหาใหกําหนดตามความเหมาะสม ท่ีเปนความตองการของสถาน
ประกอบการ และตลาดแรงงานในทองถ่ิน
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2104-2231 วิทยาการกาวหนาอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคม 2 (3)
(Advance Topic in  Electronic Telecommunications)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคมปจจุบัน ที่สถานประกอบการและความ
ตองการแรงงานท่ีมีความรูเฉพาะทาง

2. เพ่ือใหมีการศึกษาหาความรูและนําเทคโนโลยีมาแกปญหาและพัฒนางานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคมเฉพาะเร่ือง
2. วัดและทดสอบ  อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคมเฉพาะเร่ือง
3. บํารุงรักษา อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสโทรคมนาคมเฉพาะเร่ือง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับสาขางานระบบส่ือสารและโทรคมนาคม ท่ีไมมีไว

ในรายวิชาของหลักสูตร รายละเอียดของเน้ือหาใหกําหนดตามความเหมาะสมท่ีเปนความตองการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานในทองถ่ิน

2104-2301 วงจรไฟฟา 3 (6)
(Electric Circuits)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคณุสมบัติทางไฟฟาของตัวนํา ฉนวนและตัวตานทาน  กฎตาง  ๆ ของวงจรไฟฟา
2. กระแสตรง  และวงจรไฟฟากระแสสลับ  ตลอดจนมีพ้ืนฐานการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและ
วงจรไฟฟากระแสสลับ

3. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติของ R–L–C  ในวงจรไฟฟากระแสสลับ
4. เพ่ือใหมีทักษะในการประกอบวงจรไฟฟา  และใชเคร่ืองมือวัดไฟฟาท่ีเก่ียวของ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. วัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟา ของ R-L-C ในวงจรไฟฟากระแสตรง
3. วัดและทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟา ของ R-L-C ในวงจรไฟฟากระแสสลับ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   แหลงกําเนิดไฟฟา กระแสตรงและกระแสสลับ และคุณสมบัติ ปริมาณทาง

ไฟฟา  เชน  กระแส  , แรงดนั ,  กฎของโอหม ,  วงจรความตานทานและการตอเซลไฟฟา , การแบงแรงดนั และ
กระแส , ทฤษฎีท่ีใชในการหาคาในวงจรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ , วงจร  R–L–C  ในวงจรไฟฟา
กระแสสลับและเฟสเซอรไดอะแกรม  วงจรเรโซแนนซ  วงจรฟลเตอร   กําลังงานไฟฟาในวงจรไฟฟากระแส
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ตรงและกระแสสลับ  และการแก POWER  FACTOR ,  วงจรแมเหล็กและทรานฟอรเมอร ,   ระบบและวงจร
ไฟฟา 3 เฟส เบ้ืองตน ประกอบวงจร  วัดและทดสอบ พิสจูนกฎและทฤษฎีของวงจรไฟฟา

2104-2302 เคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
(Electrical and Electronic Instruments)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสราง หลักการทํางานของเครือ่งมือวัดไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน

2. เพ่ือใหสามารถใชงาน  บํารุงรักษา และความปลอดภัยเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือวัดไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานเคร่ืองมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. วัดและทดสอบวงจรไฟฟาดวยมิเตอรแบบแอนะลอกและดิจิตอล
3. ใชเคร่ืองกําเนิดสัญญาณไฟฟาประกอบการวัดและทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
4. วัดและทดสอบวงจรไฟฟาดวยออสซิลโลสโคป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   โครงสราง  หลักการทํางาน  การใชงาน และการบํารุงรักษาเบ้ืองตนของ

เคร่ืองวัดไฟฟาและ อิเล็กทรอนิกส  เชน โวลตมิเตอร  แอมปมิเตอร  โอหมมิเตอร  มัลติมิเตอร  วัตตมิเตอร
วารมิเตอร  เคร่ืองวัด  RLC แบบดิจิตอล  เคร่ืองกําเนิดสัญญาณ  ออสซิลโลสโคป  เปนตน   และการเปรียบ
เทียบมาตรฐานของเคร่ืองวัดเบ้ืองตน

2104-2303 เขยีนแบบโทรคมนาคม 1 (3)
(Telecommunication Drawing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลักการเขยีนแบบและอานแบบในงานอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
2. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ และเขียนแบบวงจร
3. มีทักษะในการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือเขียนแบบ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบและอานแบบในงานอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
2. เขียนแบบและอานแบบอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
3. เขียนแบบและอานแบบอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคมโดยใชคอมพิวเตอรชวย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ    การเขียนรูปสัญลักษณของวัสดุอุปกรณในงานไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและ

โทรคมนาคมตามมาตรฐานสากล   อานแบบเขียนแบบในลักษณะของบล็อกไดอะแกรม  (Block Diagram) สกี
เมติก  ไดอะแกรม  (Schematic Diagram) ซิงเกิลไลนไดอะแกรม  (Singleline Diagram) วายริง  ไดอะแกรม
(Wiring Diagram) พิกทอเรียลไดอะแกรม (Pictorial Diagram) ผังงาน (Flow Chart)  สามารถเขียนแบบและ
อานแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส  และวงจรสื่อสารโทรคมนาคม  การออกแบบและเขียนแบบงานวงจรพิมพ
(Printed Circuit)  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ และเขียนแบบ

2104–2304 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 3 (6)
(Electronic Devices and Circuits)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีทักษะในการวัดทดสอบและการใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
3. เพ่ือใหมีกิจนิสยัในการคนควาความรูเพ่ิมเติมและปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบและปลอดภยั

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของอุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส
2. วัดและทดสอบคุณสมบัติและวงจรใชงานไดโอด
3. วัดและทดสอบคุณสมบัติและวงจรใชงานทรานซิสเตอร
4. วัดและทดสอบคุณสมบัติและวงจรใชงานไทริสเตอร
5. วัดและทดสอบคุณสมบัติและวงจรใชงานไอซี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ โครงสรางอะตอมสารก่ึงตัวนํา ชนิดพ ี ชนิดเอ็น และพีเอ็นจังคชันโครง

สรางสัญลักษณ คุณลักษณะทางไฟฟาและการใหไบแอสไดโอด ซีเนอรไดโอด ทรานซิสเตอร   เฟตและ
อุปกรณไทริสเตอร การทํางานของวงจรคอมมอนแบบตาง ๆ ของทรานซิสเตอรและเฟต วงจรขยายคลาสตางๆ
การคัปปลิง วงจรขยายแบบคาสเคด ดารลิงตัน วงจรคอมพลีเมนตารี การใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในวงจร
ตาง ๆ เชน วงจรเพาเวอร ซัพพลาย วงจรออสซิลเลเตอร วงจรท่ีมีการปอนกลับ  วงจรควบคุมเฟส การอานคูมือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส การแปลความหมายของคุณลักษณะทางไฟฟา

2104-2305 วงจรพัลสและดิจิตอล 3 (6)
(Pulse and Digital Circuits)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ  พ้ืนฐานของรูปสัญญาณแบบตาง ๆ และการแปลงรูปสัญญาณไฟฟา
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับวงจรพัลส และการทํางานระบบวงจรดิจิตอลเบื้องตน
3. เพ่ือใหมีทักษะในการประกอบวงจรพัลสสวิตชิง และวงจรดิจิตอลแบบตาง ๆ
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4. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือและอุปกรณในวงจรพัลสและดิจิตอล
5. เพ่ือใหมีกิจนิสยัในการคนควาความรูเพ่ิมเติมและปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบและปลอดภยั

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานวงจรพัลสและดิจิตอล
2. วัดและทดสอบวงจรแปลงและปรับแตงรูปสัญญาณไฟฟา
3. วัดและทดสอบวงจรสวิตชิง
4. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอลคอมบิเนชัน
5. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอลซีเควนเชียล
6. วัดและทดสอบอุปกรณหนวยความจํา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   รูปรางสัญญาณไฟฟา คาพารามิเตอร วงจรแปลงรูปสัญญาณ  ดิฟเฟอรเรน

ติเอเตอร , อินดิเกรเตอร , คลิปเปอร , แคลมเปอร  ทรานซิสเตอรสวิต  ชมิตตทริกเกอร , มัลติไวเบรเตอร ,
ฟลิปฟลอป แบบตางๆ  การกําเนิดสัญญาณ, เกตตาง ๆ  หนวยความจํา , ระบบตัวเลข , การลดรปู , คณิตศาสตร
ทางลอจิก   การเขารหัส  ,การถอดรหัส , การนับ,  การแสดงผล,  ไดอะแกรมตาง ๆ  การประกอบและทดสอบ
วงจรตาง ๆ  ในงานพัลสและดิจิตอล เชน  วงจร Matrix 3 CHANNEL , วงจรแปลงรูปสัญญาณ
SQUARE/RAM  วงจรแคลมเปอร , ทรานซิสเตอรสวิต   มัลติไวเบรเตอร , ไทมเมอร ,วงจรนับ , วงจรกําเนิด
สัญญาณ

2104-2306 เคร่ืองรับวิทยุส่ือสาร 3 (6)
(Receiver)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งรับวิทยุส่ือสาร  ตลอดจนการสรางวงจร
เคร่ืองรับวิทยุส่ือสาร

2. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาระบบของเคร่ืองรับวิทยุส่ือสาร  วัดและทดสอบสัญญาณตลอดจนปรับ
แตงเคร่ืองรับได

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานเคร่ืองรับสงวิทยุส่ือสาร
2. วัด ทดสอบและปรับแตงวงจรเคร่ืองรับสงวิทยุส่ือสาร
3. วัด ทดสอบและปรับแตงวงจรเคร่ืองรับวิทยุ AM
4. วัด ทดสอบและปรับแตงวงจรเคร่ืองรับวิทยุ FM
5. ตรวจซอม และบํารุงรักษาเครื่องรับวิทยุสื่อสาร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ คุณสมบัติของคล่ืนวิทยุ  ยานความถ่ีวิทยุตามมาตรฐาน ITU และ  CCIR

และการใชงาน  การรับ–สงวิทยุเบ้ืองตน  การทํางานของภาคตางๆของเคร่ืองรับวิทยุส่ือสารแบบ  AM , FM
FM MPX , FM SCA ,SSB สรางวงจรภาครับวิทยุ  AM  FM  ปรับแตงและทดสอบเคร่ืองรับวิทยุดวยเคร่ืองมือ
เชน  RF GENERATOR , AM/FM SWEEP GEN.  ออสซิลโลสโคป  และการบํารุงรักษาเครือ่งรับวิทยุส่ือสาร

2104-2307 ระบบเสียงและระบบภาพ 3 (6)
(Audio and Video Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ  หลักการทํางานของอุปกรณและวงจรระบบเสียงระบบภาพ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการสราง  ติดต้ัง  ทดสอบ  และบํารุงรักษา ระบบเสียงและระบบภาพ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของอุปกรณและวงจรระบบเสียงและระบบภาพ
2. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรระบบเสียง
3. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรระบบโทรทัศน
4. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรระบบวิดีโอ
5. ตรวจซอม และบํารุงรักษาระบบเสียงและระบบภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   คุณสมบัติของคล่ืนเสียง อุปกรณทรานสดิวเซอรเก่ียวกับเสียง  อุปกรณใน

ระบบเสียง  เชน ไมค , ลําโพง  สายสัญญาณและขั้วตอ  หลักการทํางานของเคร่ืองขยายเสียงและวงจร    หลัก
การทํางานของ AUDIO  TAPE  RECORD/PLAYBACK,  AUDIO  COMPACT  DISC   หลักการระบบเสียง
สาธารณะ และอุปกรณการติดต้ัง หลักการทํางานของระบบรบั-สงโทรทัศน หลักการทํางานของวิดีโอเทป
และ VCD  หลักการทํางานของระบบ  MATV & CATV และ  SMATV  สรางวงจรขยายเสียง  ติดต้ังระบบ
เสียงสาธารณะ, ระบบ MATV & CATV  และ  SMATV  และการบํารุงรักษา

2104-2308 เคร่ืองสงวิทยุส่ือสาร 3 (6)
(Radio Transmitter)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งสงวิทยุส่ือสาร  รวมท้ังการสรางวงจรเคร่ือง
สงวิทยุส่ือสาร

2. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ของเคร่ืองสงวิทยส่ืุอสาร  ตลอดจนการวัดและทดสอบ
ปรับแตงเคร่ืองสงวิทยุส่ือสาร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่งสงวิทยุส่ือสาร
2. วัด ทดสอบและปรับแตงอุปกรณและวงจรเคร่ืองสงวิทยุส่ือสาร
3. วัดและทดสอบอุปกรณสายสงและสายอากาศของเคร่ืองสงวิทยุส่ือสาร
4. ตรวจซอม และบํารุงรักษาเครื่องสงวิทยุสื่อสาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   คุณสมบัติของคล่ืนวิทยุ บล็อคไดอะแกรมของเคร่ืองสงวิทยุ , การทํางาน

ของวงจรเคร่ืองสงวิทยุ    เชน   OSCILLATOR , TUNED , BUFFER , RF.POWER AMP , MODULATOR,
MULTIPLIER , MATCHING , FILTER และ POWER SUPPLY หลอดสูญญากาศท่ีจําเปนในระบบขยาย
กําลังเคร่ืองสงวิทยุ , การกระจายเสียงในระบบ AM ,FMMPX ,FMSCA ,SSB, วิทยุชุมชน ระบบสายอากาศ
สําหรับเคร่ืองสงวิทยุสรางเคร่ืองสง  AM  FM    กําลังสงตํ่า  ทดสอบการทํางานของเคร่ืองสงดวยเคร่ืองมือ
เชน   RF THRULINE WATT METER   ออสซิลโลสโคป  SPECTRUM   ANALYZER เปนตน การ
MATCH ระหวาง RF POWER AMP กับสายสง–สายอากาศ , การติดต้ังสายอากาศเคร่ืองสงกับ  ANTENNA
TOWER ระบบความปลอดภัยในงานเคร่ืองสงวิทยุ

2104-2309 สายสงและสายอากาศ 3 (6)
(Transmission Line and Antenna)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลักการทํางานของสายสง–สายอากาศในยานความถ่ีตาง ๆ และการ
สรางสายอากาศ

2. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง และ บํารุงรักษาระบบสายสง–สายอากาศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของสายสงและสายอากาศวิทยุ
2. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรสายสงและสายอากาศวิทยุ
3. ติดต้ัง บํารุงรักษา อุปกรณและวงจรสายสงและสายอากาศวิทยุ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ และปฏิบัติเก่ียวกับ สายสงวิทยุ , ชนิด คุณสมบัต ิโครงสราง คาพารามิเตอรท่ีเก่ียวของ

กับสายสง  เชน อิมพีแดนซ  โหลด , กระแสแรงดัน , การเดินทางของคล่ืนในสายสง  มาตรฐานของสายสง
หลักการเบ้ืองตนของสายอากาศวิทยุ   คุณสมบัติและพารามิเตอรของสายอากาศ  การแพรกระจายคล่ืนวิทยุใน
อากาศ  POLARIZATION รูปแบบการกระจายคล่ืนสายอากาศและและชนิดของสายอากาศกับยานความถ่ี
ตางๆ  เชน YAGI , DIPOLE ,  เปนตน  อุปกรณสายอากาศท่ีจําเปนการติดต้ังระบบ ACTIVE ANTENNA
การสรางสายอากาศ  เชน DIPOLE  YAGI สายอากาศ ยาน VHF  ติดต้ังและทดสอบวัดคา SWR     การสราง
สตับ ,บาลัน ของสายอากาศ การติดต้ัง ANTENNA  TOWER
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2104-2310 เครื่องมือวัดโทรคมนาคม 2 (4)
(Telecommunication Instruments)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการทํางานของเคร่ืองมือวัดในระบบส่ือสารโทรคมนาคม
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชงานและบํารงุรักษาเคร่ืองมือในระบบโทรคมนาคม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครือ่งมือวัดโทรคมนาคม
2. วัดและทดสอบระบบโทรคมนาคมดวยเคร่ืองมือวัดโทรคมนาคม
3. บํารุงรักษา เคร่ืองมือวัดโทรคมนาคม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางาน และปฏิบัติ เคร่ืองมือวัดในระบบส่ือสารโทรคมนาคม เชน  FIELD

STRENGTH, RF THRULINE  WATT  METER , SWR  METER , TV/FM  LEVEL  METER , SPECTRUM
ANALYZER, CABLE FAULT LOCATOR, TDR, OTDR, CHANNEL ANALYZER, IMPEDANCE
METER, SATELLITE LEVEL METER,  DIP METER  การใชงาน และบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดโทรคมนาคม

2104-2311 ไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร 3 (6)
(Microprocessor and Microcontroller)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจโครงสรางและการทํางานของไมโครโพรเซสเซอรและไมโคร
คอนโทรลเลอร

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานชุดคาํส่ังของไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
2. ใชชุดคําสั่ง เขียนโปรแกรมควบคุมดวยไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอร
3. ประยุกตใชไมโครโพรเซสเซอรและไมโครคอนโทรลเลอรในงานควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   โครงสรางและหนาท่ีสวนตาง ๆ ของไมโครโพรเซสเซอร     ชุดคําสั่งของ

ไมโครโพรเซสเซอร การเขียนโปรแกรมดวยภาษาแอสเซมบลี โครงสรางของไมโครคอนโทรลเลอร  ชุดคําสั่ง
ของไมโครคอนโทรลเลอร
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2104-2312 ระบบขายสายตอนนอก 3 (6)
(Telephone Outside Plant System)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในงาน สรางระบบโครงขายโทรศัพทในขายงานตอนนอก
2. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในงาน ซอมบํารุงระบบโครงขายโทรศัพทในขายงานตอนนอก
3. เพ่ือใหมีความรูและทักษะในการใชเคร่ืองมือทดสอบ  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสราง และขายสายของระบบขายสายโทรศัพทตอนนอก
2. วัดและทดสอบคุณภาพของสัญญาณในระบบขายสายโทรศัพทตอนนอก
3. ตัดตอ และทดสอบสายเคเบิลโลหะและเคเบิลใยแกวนําแสง
4. ซอมบํารงุระบบขายสายโทรศัพทตอนนอก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ    คุณสมบัติของสายนําสัญญาณท่ีเปนชนิดสายทองแดงหุมฉนวนคูตีเกลียว

สายโคแอกเชียล และสายใยแกวนําแสง  ศึกษาและปฏิบัติการติดต้ังสายเคเบิลท้ังงานแขวนสายบนเสาไฟฟา
และงานเคเบิลใตดิน  ปฏิบัติการใชเคร่ืองมือทดสอบเพ่ือคนหาจุดเสียของสายเคเบิล และหาระยะจุดเสียได,
ปฏิบัติงานซอมบํารุง เชน งานตัดตอสายทองแดง  สายโคแอกเชียล  และสายใยแกว  นําแสง  งานเขียนแบบวง
จรโครงขายโทรศัพทงานตอนนอกและอานแบบวงจรโครงขาย กรรมวิธีการสงสัญญาณผานเคเบิลชนิดตาง ๆ
ท้ังแบบแอนะลอก และดิจิตอล  ระบบความปลอดภัยในงานระบบขายสายตอนนอก

2104-2313 ระบบโทรศัพท 3 (6)
(Telephone Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลักการทํางานของระบบโทรศัพท
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง และ บํารุงรักษาระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขาและเครื่องรับโทรศัพท
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบโทรศัพท
2. วัดและทดสอบการทํางานของระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขาและอุปกรณประกอบ
3. ติดต้ัง และบํารุงรักษา ระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขาและอุปกรณประกอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ วิวัฒนาการของระบบโทรศัพท ประเภทของชุมสายโทรศัพท  การรับ–สง

สัญญาณประเภทตางๆ ระบบชุมสายโทรศัพท เชน STEP BY STEP, X–BAR, SPC และ ISDN โครงขายระบบ
สัญญาณโทรศัพทท่ีมีลักษณะการรับสงสัญญาณเสียงพูด สัญญาณ (TONE) สัญญาณการเรียก (RINGING)
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การทํางานของเคร่ืองรับโทรศัพท การกําหนดเลขหมายเลขของโทรศัพท การคิดอัตราคาบริการ (METERING)
การกําหนดลักษณะการบริการพิเศษตาง ๆ เชน Conference  ระบบสัญญาณควบคุม (SIGNALLING) เชน
CCS7, R2  ระบบชุมสายโทรศัพทตูสาขา และอุปกรณท่ีใชติดต้ัง การติดตั้งระบบชุมสายตูสาขา  วัดและ
ทดสอบ ตลอดจนการโปรแกรมจนใชงานได รวมท้ังการบํารุงรักษาเชิงปองกันระบบชุมสายตูสาขาและตรวจ
ซอมเคร่ืองรับโทรศัพท

2104-2314 ระบบส่ือสารโทรคมนาคม 3 (6)
(Telecommunication Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิวัฒนาการ มาตรฐาน  องคกร ระเบียบ  กฎขอบังคับ และพระราชบัญญัติ
ของระบบสื่อสารโทรคมนาคม

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการส่ือสารทางสาย  การสื่อสารทางวิทย ุ  การมัลติเพล็กซ
3. เพ่ือใหมีทักษะในการวัดและทดสอบสัญญาณในระบบส่ือสารโทรคมนาคม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบส่ือสารโทรคมนาคม
2. วัดและทดสอบการทํางานของระบบส่ือสารโทรคมนาคม
3. ติดต้ัง และบํารุงรักษา ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ วิวัฒนาการของระบบส่ือสารโทรคมนาคม มาตรฐานและองคกรทางดาน

โทรคมนาคมระเบียบ  กฎ ขอบังคับ  พระราชบัญญัติโทรคมนาคม หลักการสื่อสารทางสาย เชน โทรศัพท /
โทรสาร  หลักการส่ือสารทางวิทยุ  เชน  โทรศัพทเคล่ือนท่ี  ไมโครเวฟ การสื่อสารดาวเทียม  การสื่อสารดวย
เสนใยแสง  การสื่อสารขอมูล   เทคนิคในการมัลติเพล็กซ  ,  ดีมัลติเพล็กซ  การวัดทดสอบสัญญาณในระบบ
สื่อสารโทรคมนาคม

2104-2315 หลักการส่ือสารดวยเสนใยแสง 2 (4)
(Fiber Optic Communication Principle)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติของแสงและ เสนใยแสงท่ีใชในการส่ือสาร
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณเชือ่มตอดานรับและดานสงของระบบส่ือสาร
ดวยเสนใยแสง

3. เพ่ือใหสามารถวัด  ทดสอบ  การนําไปใชงานของอุปกรณระบบส่ือสารดวยเสนใยแสง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  และปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบส่ือสารดวยเสนใยแสง
2. วัดและทดสอบการทํางานของอุปกรณและวงจรในระบบส่ือสารดวยเสนใยแสง
3. วัดและทดสอบโครงขายระบบส่ือสารดวยเสนใยแสง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  คุณสมบัติของแสงท่ีใชในการส่ือสาร ชนิด คุณสมบัติเฉพาะของเสนใยแสง

การทํางานของอุปกรณเช่ือมตอดานรับและดานสง การวัด  ทดสอบ การนําไปใชงานของอุปกรณระบบส่ือสาร
ดวยเสนใยแสง โครงขายระบบสื่อสารดวยเสนใยแสงเบื้องตน

2104-2316 ไมโครคอมพิวเตอรและการใชงาน 1 2 (4)
(Microcomputer Applications 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจระบบปฏิบัติการ
2. เพ่ือใหมีความสามารถใชระบบปฏิบัติการได
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร
2. ใชงานระบบปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร
3. ประยุกตใชงานไมโครคอมพิวเตอรในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   ระบบปฏิบัติการ DOS,  Windows, Linux,  Unix และการประยกุตใชงาน

คอมพิวเตอร

2104-2317 ไมโครคอมพิวเตอรและการใชงาน 2 2 (4)
(Microcomputer Applications 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการเขียนโปรแกรมแบบโครงสราง
2. เพ่ือใหมีความสามารถเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาโครงสราง
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรภาษาโครงสราง
3. ประยุกตใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ    การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร  เชน ภาษาซี  ภาษาปาสคาล  ภาษา

เบสิก  และการประยุกตใชในงานโทรคมนาคม

2104–2318 วงจรรวมและการใชงาน 3 (6)
(IC and Applications)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับวงจรรวม
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชงานลิเนียรไอซี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบและปลอดภยั

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสราง และหลักการทํางานของไอซี
2. วัดและทดสอบวงจรใชงานลิเนียรไอซี
3. วัดและทดสอบวงจรใชงานลิเนียรไอซีเฉพาะเร่ือง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ เทคโนโลยีการผลิตวงจรรวม  หลักการทํางาน วงจรขยายความแตกตาง  คุณ

ลักษณะและวงจรใชงานของออปแอมป    การทํางานและการใชงานไอซีเรก็กูเลเตอร และสวิตชิงโหมด เพา
เวอรซัพพลาย  หลักการทํางานและการใชงานวงจรรวมประเภท Voltage Control  Oscillator , Phase Lock
Loop , Function  Generator , Timer

2104-2319 วิทยาการกาวหนาโทรคมนาคม 3 (6)
(Advance Topics In Telecommunications)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเทคโนโลยีใหม  เก่ียวกับระบบส่ือสารและโทรคมนาคม
2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบส่ือสารและโทรคมนาคมเฉพาะเร่ือง
2. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรใชงานของระบบส่ือสารและโทรคมนาคมเฉพาะเร่ือง
3. บํารุงรักษาอุปกรณและวงจรใชงานของระบบส่ือสารและโทรคมนาคมเฉพาะเร่ือง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ งานเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของสาขางานระบบส่ือสารและโทรคมนาคมท่ีมิไดมี

ไวในรายวิชาใดของหลักสูตรน้ี รายละเอียดของเน้ือหาไดกําหนดตามความเหมาะสม ที่เปนความตองการของ
สถานประกอบการและตลาดแรงงานในทองถ่ิน รวมท้ังการใชงานและทดสอบเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป
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2104-2320 ปญหาพิเศษทางโทรคมนาคม 2 (4)
(Special Problems in Telecommunications)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในการวิเคราะหปญหาทางโทรคมนาคม
2. เพ่ือใหคนควา  ทดลอง  หัวของาน  หัวขอพิเศษในเทคโนโลยีเฉพาะสาขาชางโทรคมนาคม
3. เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในทองถ่ิน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของปญหาพิเศษในระบบส่ือสารและโทรคมนาคม
2. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรใชงานของปญหาพิเศษในระบบส่ือสารและโทรคมนาคม
3. บํารงุรักษาอุปกรณและวงจรใชงานของปญหาพิเศษระบบส่ือสารและโทรคมนาคม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การวิเคราะหปญหาทางโทรคมนาคม  การคนควา  ทดลอง  หัวของาน  หัว

ขอพิเศษในเทคโนโลยีเฉพาะสาขาชางโทรคมนาคม โดยจัดตามความเหมาะสมท่ีตอบสนองตอความตองการ
ของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานในทองถ่ิน

2104-2321 หลักการสื่อสารดาวเทียม 2 (4)
(Satellite Communications)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานและการรับ–สงสัญญาณของระบบสื่อสารดาวเทียม
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง , บํารุงรักษา , บริการ ระบบและอุปกรณของระบบส่ือสารดาวเทียม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบส่ือสารดาวเทียม
2. วัดและทดสอบอุปกรณและวงจรใชงานของระบบส่ือสารดาวเทียม
3. บํารุงรักษาอุปกรณและวงจรใชงานของระบบส่ือสารดาวเทียม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  วิวัฒนาการของระบบส่ือสารดาวเทียม  ประเภทของดาวเทียมตามวงโคจร

และตามการใชงาน บล็อกไดอะแกรม, การทํางานของระบบ ระบบการรับสงแบบ FDMA , TDMA
ระบบจานสายอากาศ การติดต้ัง บํารุงรักษา การบริการ  เทคนิคในการ Scramble / Descramble อุปกรณและ
เคร่ืองมือวัดท่ีเก่ียวของ ระบบความปลอดภัยในระบบส่ือสารดาวเทียม



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545

230

2104-2322 งานบริการชางโทรคมนาคม 1 (3)
(Telecommunication Services)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ในการสราง  ตรวจซอม  ดัดแปลงและบํารุงรักษา  ประเมินราคา  เคร่ืองมือส่ือ
สารและโทรคมนาคม

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบ ไดมาตรฐาน
และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของเครือ่งมือส่ือสารและโทรคมนาคม
2. ตรวจซอม ดัดแปลง และบํารุงรักษาเคร่ืองมือส่ือสารและโทรคมนาคม
3. บริหารจัดการศูนยบริการเคร่ืองมือส่ือสารและโทรคมนาคม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   การสราง  การตรวจซอม  การดดัแปลง  การบํารุงรักษา  อุปกรณ  เครื่อง

มือ  สื่อสารและโทรคมนาคม  การถอดประกอบและการตรวจซอมตามคูมือ    การจัดหองซอม  การรับ–สง
งาน   และการประมาณราคา  การทดสอบคุณภาพงานใหไดมาตรฐาน   การใหบริการสราง  ตรวจซอม  ดัด
แปลง  บํารุงรักษา  อุปกรณ  เคร่ืองมือ  ทางสื่อสารและโทรคมนาคม

2104-2323 คณติศาสตรโทรคมนาคม 2 (2)
(Telecommunication Mathematics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการนําคณิตศาสตรไปใชวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน
งานโทรคมนาคม

2. มีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม
มาตรฐานรายวิชา

1. คํานวณวงจรไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม
2. ใชคณิตศาสตรแกปญหาในการวิเคราะหวงจรไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ    เอ็กซโพเนนเซียล , ลอการิทึม , เดซิเบล  กราฟเอกซโพเนนเซียล  กราฟ semi-log

กราฟ log-log  การแกสมการกําลังสองดวยดีเทอรมิแนนซ    เลขเชิงซอนและการใชงานในการวิเคราะหวงจร
ไฟฟา   การวิเคราะหวงจรทรานเช้ียนตเบ้ืองตน
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2104-2324 การเขียนโครงงานโทรคมนาคม 1 (3)
(Telecommunication Project Writing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีทักษะในการเขียนโครงการ  การนําเสนอโครงการและเพ่ือเตรียมความพรอมในการทํา
โครงงานโทรคมนาคมในวิชาโครงงานของภาคเรียนถัดไป

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการเขยีนโครงงานโทรคมนาคม
2. เขยีนโครงงานโทรคมนาคม
3. ประเมินผลขั้นตนโครงงานโทรคมนาคม
4. นําเสนอโครงงานโทรคมนาคม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการเขียนโครงการสําหรับสรางโครงงานท่ัวไป  ประกอบดวย  การวางแผนดําเนินงาน  การ

วิเคราะหความเปนไปไดของการทําโครงงาน  การติดตามและการประเมินผล  การเขียนโครงงานสําหรับสราง
โครงงานโทรคมนาคม  โดยเนนการทํางานเปนกลุมและตองนําผลสรุปของการเขียนโครงงานเสนอใหคณะ
กรรมการพิจารณาอนุมัติใหทําโครงงานตอไป

2104-2325 ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 2 (4)
(Mobile Telephone Systems)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจหลักการทํางานของระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี
2. เพ่ือใหสามารถใชงาน และบํารุงรักษาระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีได
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบโทรศัพท และเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ี
2. ตรวจซอม ดัดแปลง และบํารุงรักษาเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ี
3. บํารุงรักษา ระบบโทรศัพท และเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ    วิวัฒนาการของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ประเภทเครือขายและการทํางาน

ของระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี ระบบสัญญาณของโทรศัพทเคลื่อนที ่  การนําความถ่ีกลับมาใชใหม  HAND
OVER  ROAMING   ระบบสายอากาศของระบบ โทรศัพทเคล่ือนท่ี   การทํางานของ  BASE  STATION
กรรมวิธีในการ MODULATION   ของระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี เชน  CDMA    ระบบเช่ือมตอสัญญาณ
ระหวางคอมพิวเตอรกับระบบ โทรศัพทเคล่ือนท่ี   เชน  BLUETOOTH  WIRLESS  TECHNOLOGY  การใช
งานเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ี     การบํารุงรกัษาระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี
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2104-2326 การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 3 (6)
(Data Communications and Networks)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการส่ือสารขอมูลและมาตรฐาน
2. เพ่ือใหมีความเขาใจพ้ืนฐาน ของอุปกรณส่ือสารขอมูล  การใชงานเบ้ืองตนของโมเด็ม    การ
เช่ือมตอ และรูปแบบโครงสรางของเครือขาย

3. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง บํารุงรักษา ระบบส่ือสารขอมูลเบ้ืองตน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ  และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานของระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย
2. วัดและทดสอบระบบส่ือสารขอมูลและเครือขาย
3. ติดต้ัง บํารุงรักษา ระบบสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  พ้ืนฐานอุปกรณของการส่ือสารขอมูล  DTE, DCE  โมเด็ม (MODEM)

และการใชงานเบ้ืองตน  การเช่ือมตอ (Interface) และลักษณะทางกายภาพ   รูปแบบโครงสรางของเครือขาย
(Network  Topology)

2104-2327 ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม 2 (3)
(Telecommunication Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการทําโครงงาน  จัดสรางประดิษฐกรรมโทรคมนาคม
2. เพ่ือใหมีทักษะการสราง  การเขียนคูมือการใชงานและบํารุงรักษาประดิษฐกรรมโทรคมนาคม
3. เพ่ือใหมีความคิดสรางสรรค  มีระเบียบวินัย  ขยัน  อดทน  ตรงตอเวลา  มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผตอ
หมูคณะ  และมีความรับผิดชอบตอสังคม  ในการอนุรักษทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําโครงงานและประดษิฐกรรมโทรคมนาคม
2. สรางประดิษฐกรรมโทรคมนาคมตามโครงงานและแผนงาน
3. ประเมินผลงาน และนําแสนอประดิษฐกรรมโทรคมนาคม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การสรางประดิษฐกรรมโทรคมนาคม   การศึกษางาน  การเขียนโครงงาน

การนําเสนอโครงงาน  การวางแผน  การดําเนินการจัดสรางและทดสอบ ประดิษฐกรรม  การสรุปและประเมิน
ผล  การเขียนรายงานและนําเสนอผลงาน  การเขียนคุณลักษณะเฉพาะ  การเขียนคูมือการใชงานและวิธีบํารุง
รักษา
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2104-2401 เขียนแบบเมคคาทรอนิกส 2 (4)
Mechatronic Drawing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีความเขาใจสัญลักษณท่ีใชในงานเขียนแบบตามมาตรฐานตาง ๆ
3. เพ่ือใหสามารถอานแบบและเขียนแบบทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
4. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบลายวงจรพิมพข้ันพ้ืนฐานในงานอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีความสะอาดและความเรียบรอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบเมคคาทรอนิกส
2. เขียนแบบและอานแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. เขียนแบบอานแบบลายวงจรพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน 

DIN ANSI IEC JIS เขียนแบบงานติดต้ังไฟฟา งานควบคุมดวยคอนแทกเตอร ในรูปแบบของ One line 
diagram, Schematic diagram, Wiring diagram และ Connection diagram เขียนแบบวงจรทางอิเล็กทรอนิกส
พ้ืนฐาน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม บล็อกไดอะแกรมตางๆ ท้ังทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  การ
เขียนแบบงานวงจรพิมพข้ันพ้ืนฐานในงานอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป

2104-2402 วงจรไฟฟา 3 (5)
Electric circuits

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับกฎและทฤษฎีวงจรไฟฟากระแสตรง
2. เพ่ือใหสามารถในการตอวงจรและวัดคาปริมาณทางไฟฟาตางๆ ของวงจรไฟฟา
3. เพ่ือใหเกิดกิจนิสัยในการทํางาน การตอวงจร อยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหวงจรไฟฟา
2. วัดและทดสอบวงจรไฟฟา
3. ตอวงจรและทดสอบการทํางานวงจรไฟฟากระแสสลับ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกฎของโอหม กําลังไฟฟา การตอวงจรความตานทานไฟฟาแบบตางๆ วงจร

แบงแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา การแปลงวงจรความตานทานเดลตา-สตาร วงจรบริดจ การแกปญหาทาง
ไฟฟาโดย กฎของเคอรชอฟฟ เมชเคอรเร็นท โนดโวลเตจ ทฤษฎีการวางซอน เทวินินและนอรตัน และวิธีอ่ืนๆ 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545

234

ท่ีใชแกปญหาในวงจรไฟฟา พารามิเตอรตางๆ ของไฟฟากระแสสลับ คาตางๆ ของรูปคล่ืนไซน เฟสและเฟส
เซอรไดอะแกรม ปริมาณเชิงซอน คาตัวประกอบกําลังไฟฟาและการปรับปรุง

2104-2403 อุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร 2 (4)
Electronic device and circuit

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของอุปกรณสารก่ึงตัวนํา
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการขยายสัญญาณ การไบแอส ของทรานซิสเตอรในรูปแบบตางๆ
3. เพ่ือใหสามารถทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟาตางๆ ของอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส
4. เพ่ือใหเกิดกิจนิสัยในการทํางาน อยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางการทํางานและคุณสมบัติทางไฟฟาของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
2. วัดและทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
3. ตอวงจรและทดสอบการทํางานวงจรอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของทรานซิสเตอร เฟต มอสเฟต เอสซีอาร ไดแอค ไทรแอค 

แอลอีดี โฟโตไดโอด โฟโตทรานซิสเตอร หลักการขยายสัญญาณของทรานซิสเตอร การ  ไบแอสใหกับ
ทรานซิสเตอร การกําหนดจุดการทํางานใหกับทรานซิสเตอร การแบงช้ันการขยายของวงจรขยายสัญญาณแบบ
ตางๆ วงจรการใชงาน การตอวงจรทดสอบของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตางๆ ขางตน

2104-2404 เคร่ืองมือวัดเมคคาทรอนิกส 2 (4)
Mechatronic Instrument

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการใชงานเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และเครื่องกล
2. เพ่ือใหสามารถใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดเมคคาทรอนิกส
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองกล
2. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดเมคคาทรอนิกส
3. วัดและทดสอบงานเคร่ืองกลและงานไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชงานเคร่ืองมือวัดทางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และเครื่องกล รวมท้ัง

การตอใชงานและบํารุงรักษา
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2104-2405 ดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร 3 (5)
Digital and Microprocessor

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบตัวเลขและการคํานวณเชิงระบบตัวเลขตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจ พิชคณิตของบูลลีนและการนําไปใชในการแกปญหาเชิงดิจิตอล
3. เพ่ือใหมีความเขาใจ คุณลักษณะของเกต และการตอวงจรแบบผสม (Combination circuits)
4. เพ่ือใหมีความเขาใจของวงจรลําดับ (Sequential circuits)
5. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางของไมโครโพรเซสเซอร
6. เพ่ือใหเกิดกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน อยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานวงจรดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร
2. วัดและทดสอบวงจรดิจิตอลคอมมิเนช่ันและซีเควนเชียล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ระบบเลขฐานตาง ๆ รหัสตัวเลข วิธีการบวก ลบ คูณ และ หาร ในระบบเลข

ฐานตางๆ พิชคณิตบูลลีน ฟงกช่ันเกต สัญลักษณและตารางความจริง ของเกตชนิดตางๆ วงจรบวก ลบ เลขฐาน
สอง วงจรเขารหัส ถอดรหัส ฟลิปฟลอบ วงจรนับ วงจรเล่ือนทะเบียน (Shift register) โครงสรางพื้นฐานของ
ไมโครโพรเซสเซอร และการนําไปใชงาน

2104-2406 เซนเซอรและทรานสดิวเซอร 3 (5)
Sensor and transducer

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพ้ืนฐานของเซนเซอรและทรานสดิวเซอร
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของของเซนเซอรและทรานสดิวเซอร
3. เพ่ือใหสามารถตอวงจร อุปกรณ โมดูล หาคุณลักษณะของเซนเซอรและทรานสดิวเซอร
4. เพ่ือใหเกิดกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและลักษณะสมบัติของอุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเซอร
2. วัดและทดสอบอุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเซอร
3. ใชงาน อุปกรณเซนเซอรและทรานสดิวเซอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของเซนเซอรและทรานสดิวเซอร การตรวจจับอุณหภูมิของ

เทอรมีสเตอร อารทีดี ปรากฏการณของ ซีเบค และ เพลเทียร โครงสรางของ เทอรโมคัปเปล ตัวตรวจจับ
ตําแหนงในทางอุตสาหกรรมแบบตางๆ พร็อกซิมิต้ี แบบรีซีสตีฟ อินดัคตีฟและ คาปาซิตีฟ แอลวีดีที โพเทนชิ
ออนมิเตอร สเตนเกจ โหลดเซล เทคโคเจนเนอเรเตอรและเอนโคเดอร  เพียโซอิเล็กทริก อัลตราโซนิก
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2104-2407 กลศาสตรเครื่องกล 2 (2)
Mechanical Mechanic

 จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกลศาสตรในงานเคร่ืองกล
2. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบแรงโมเมนต
3. เพ่ือใหมีความเขาใจความสมดุลและจุดศูนยถวง ความเสียดทาน
4. เพ่ือใหมีความเขาใจความเร็ว ความเรง งานและพลังงาน
5. เพื่อใหสามารถนําหลักการของความเคนและความเครียดมาทํารายงานซอม บํารุงรักษา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกลศาสตรในงานเคร่ืองกล
2. วัดและทดสอบแรง
3. วัดและทดสอบความเร็ว ความเรง งานและพลังงาน
4. วัดและทดสอบความเครียดและความเคน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการของกลศาสตรในงานเคร่ืองกล แรง โมเมนต ความสมดุลจุดศูนยถวง ความ

เสียดทาน ความเร็ว ความเรง งานและพลังงานความดันและความเครียด

2104-2408 เครื่องกลไฟฟา 3 (5)
Electrical Machine

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการทํางานของเคร่ืองกลไฟฟา กระแสตรงและกระแสสลับ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจถึงวิธีการเลือกคุณสมบัติของเคร่ืองกลไฟฟา กระแสตรงและกระแสสลับ
3. เพ่ือใหเกิดกิจนิสัยในการทํางาน อยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและลักษณะสมบัติของเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ
2. วัดและทดสอบเคร่ืองกลไฟฟา
3. ใชงานเคร่ืองกลไฟฟากระแสตรง
4. ใชงานเคร่ืองกลไฟฟากระแสสลับ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การและใชงานเคร่ืองกําเนิดและมอเตอรไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ  รวม

ถึงวิธีการตอและการบํารุงรักษา
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2104-2409 ช้ินสวนเคร่ืองกล 2 (4)
Mechanical Component

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจช้ินสวนเคร่ืองกลตามมาตรฐาน รูปราง ลักษณะ หนาที่การใชงาน
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชช้ินสวนเคร่ืองกลจากตารางมาตรฐานไดเหมาะสมกับหนาท่ี
3. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษา ตรวจสอบสภาพการใชงานช้ินสวนเคร่ืองกลเบ้ืองตนได

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน รูปรางลักษณะหนาท่ีและมาตรฐานช้ินสวนเคร่ืองกล
2. วัดและทดสอบช้ินสวนเคร่ืองกล
3. ใชงานช้ินสวนเคร่ืองกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองกล หลักการทํางาน รูปทรง การประกอบการติดตั้ง การคํานวณ

เบ้ืองตน การเลือกใชงานจากตาราง  เพลา เฟอง โซ รางเล่ือนสําเร็จรูป ตลับลูกปน ขอตอสงกําลัง ลูกเบ้ียว 
ปฏิบัติการถอด/ประกอบเพลา ตลับลูกปน การประกอบรางเล่ือน การประลอง การสงถาย การเคล่ือนท่ีตางๆ

2104-2410 กรรมวิธีการผลิต 2 (4)
Production Method

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการผลิตช้ินสวนเคร่ืองกล
2. เพ่ือใหมีความเขาใจข้ันตอนในการผลิต ดวยการตัดเฉือนโลหะ
3. เพ่ือใหมีความเขาใจข้ันตอนการผลิตช้ินสวนพลาสติก

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการผลิตช้ินสวนเคร่ืองกล
2. เขาใจข้ันตอนการผลิตช้ินสวนเคร่ืองกลดวยโลหะ
3. เขาใจข้ันตอนการผลิตช้ินสวนเคร่ืองกลดวยพลาสติก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทของการผลิตเหล็ก/โลหะนอกกลุมเหล็ก พลาสติก การขึ้นรูปดวยการ ตัดเฉือน การรีด  

การหลอ  กรรมวิธีการผลิตพลาสติก

2104-2411 การควบคุมอัตโนมัติ 2 (4)
Automatic Control

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการควบคมุอัตโนมัติ
2. เพ่ือใหสามารถในการปรับต้ังคาการควบคุมอัตโนมัติ
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3. เพ่ือใหสามารถ ติดต้ังอุปกรณ ตอและทดสอบลูปการควบคุมอัตโนมัติ
4. เพ่ือใหสามารถเลือกใชอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ
5. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ  แกไข  บํารุงรักษา อุปกรณในระบบควบคุมอัตโนมัติ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน และการใชอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ
2. ปรับต้ังคาการควบคุมของอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ
3. ติดต้ังและทดสอบอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ
4. ใชงานอุปกรณควบคุมอัตโนมัติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับหลักการควบคุมอัตโนมัติเบ้ืองตน สัญลักษณ ชนิด สัญญาณควบคุมตอเน่ือง

และไมตอเน่ือง  การเลือกใชอุปกรณ การติดต้ัง  ตอลูปการควบคุม ทดสอบและบํารงุรักษา

2104-2412 โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 3 (5)
Programmable Controller

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมควบคุมเคร่ืองจักร
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการติดต้ัง ทดสอบ บํารุงรักษาเคร่ืองโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
4. เพ่ือใหมีความสามารถเช่ือมตออุปกรณอินพุตและเอาตพุตกับโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในปฏิบัติงาน จัดเก็บโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรใหเรียบรอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
2. เขียนและสงงานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอร
3. ติดต้ังและทดสอบการทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร
4. ใชงานโปรแกรมเมเบิลคอนโทรเลอรควบคุมอุปกรณภายนอก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ โครงสราง การทํางาน การติดต้ัง ทดสอบ การบํารุงรักษา การเขียน

โปรแกรม การเช่ือมตออุปกรณอินพุต เอาตพุตของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร

2104-2413 การควบคุมในอุตสาหกรรม 3 (5)
Industrial Control

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการควบคมุมอเตอรไฟฟาดวยอุปกรณควบคมุ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจรูปแบบสัญลักษณวงจรงานควบคุมตามมาตรฐานทางไฟฟา
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3. เพ่ือใหสามารถปรับต้ังคาตัวแปรตามฟงกช่ันการควบคุม
4. เพ่ือใหสามารถเลือกวัสดุอุปกรณควบคุมเหมาะสมกับงาน
5. เพ่ือใหสามารถอานแบบ ติดต้ัง ทดสอบ บํารุงรักษาอุปกรณและวงจรควบคุม
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเปนระเบียบ รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการควบคมุดวยอุปกรณควบคมุ
2. ปรับต้ังคาตัวแปรการควบคุม
3. วัดและทดสอบวงจรควบคุมงานอุตสาหกรรม
4. อานแบบวงจรและติดต้ังอุปกรณควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสัญลักษณ แบบและวงจร งานควบคุม ตามมาตรฐานทางไฟฟา หลักการเร่ิม

เดินและหยุด ควบคุมความเร็วและปองกันมอเตอรไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับดวยแมคเนติกคอมแทค
เตอร  อินเวอรเตอรและวงจรโซลิดสเตต  การเลือกวัสดุอุปกรณ   มอดูล  ควบคุม  การติดต้ัง ทดสอบ บํารงุ
รักษา อุปกรณและวงจรควบคุม

2104-2414 ระบบควบคุมการขับเคลือ่น 3 (5)
Movement Control

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบการเคล่ือนท่ี
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการประกอบ ทดสอบวงจร อุปกรณหรือโมดูล ของระบบการเคล่ือนท่ี
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการปรับต้ังคาเฉพาะตาง ๆ ของระบบควบคุม
4. เพ่ือใหมีความสามารถควบคุมช้ินสวน ในสถานีอุตสาหกรรมได
5. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ เรียบรอย รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการควบคมุระบบการขับเคล่ือน
2. ประกอบและทดสอบวงจรควบคุมการขับเคล่ือน
3. ประกอบและทดสอบอุปกรณหรือโมดูลการขับเคล่ือน
4. ปรับต้ังคาเฉพาะของระบบควบคุม
5. ใชงานควบคุมการขับเคล่ือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของระบบเคล่ือนท่ี การประกอบมอดูล ระบบควบคุมการเคลื่อนที ่

การปรับต้ังคาพารามิเตอรในระบบการเคล่ือนท่ี
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2104-2415 แขนกลอุตสาหกรรม 2 (4)
Industrial Robotics

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบแขนกลในงานอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมตําแหนงการทํางานระบบแขนกล และทดสอบแขนกลท่ีใชในงานอุตสาห
กรรม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ รอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานของระบบแขนกลอุตสาหกรรม
2. ควบคุมและทดสอบการทํางานของแขนกล
3. ใชงานแขนกลอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของแขนกลอุตสาหกรรม ระบบพิกัด ระบบควบคุม 

ซอฟตแวรซิมูเลเตอร โปรแกรมควบคุม ทดสอบ พิกัดการทํางาน และใชงาน

2104-2416 เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม 2 (4)
Industrial Instrument

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวัดในงานอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการตอเคร่ืองมือวัด
3. เพ่ือใหสามารถในการติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงาน จัดเก็บ บํารุงรักษา ใหเปนระเบียบเรียบรอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการใชงานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม
2. วัดและทดสอบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม
3. ประกอบและติดต้ังเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม
4. ใชงานเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน วิธีการวัดในงานอุตสาหกรรม การแสดงผลการวัดแบบแอ

นาลอกมิเตอร ดิจิตอลมิเตอร เคร่ืองบันทึกแบบแอนาลอกและดิจิตอล จอแสดงผล การอานคาปริมาณการวัด 
การติดต้ัง การตอเคร่ืองมือวัดใชงาน และบํารุงรักษาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
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2104-2417 พ้ืนฐานเทคโนโลยีซี เอ็น ซี 3 (5)
Basic CNC Technology

 จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบของซี เอ็น ซี
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียน บันทึก โปรแกรม ซ ีเอ็น ซี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ เรียบรอย และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การวัดและควบคุมระบบซีเอ็นซี
2. วัดและทดสอบระบบ ซีเอ็นซี
3. เขียนโปรแกรมส่ังงานระบบซีเอ็นซี
4. ใชงานระบบซีเอ็นซี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติ เก่ียวกับระบบซี เอ็น ซ ีระบบควบคุม ระบบการวัดแบบทางตรงและทางออม ระบบการ

เคล่ือนของแครเล่ือน โครงสรางของโปรแกรมซ ี เอ็น ซ ี  รหัสคําสั่ง และการเขียนโปรแกรมและบันทึก
โปรแกรม ซ ีเอ็น ซ ีการเลือก พารามิเตอร

2104-2418 ระบบเอฟเอ็มเอส 3 (5)
FMS System

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบการผลิตยืดหยุน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการประกอบสถานีตางๆ
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการตรวจสอบสถานะของระบบ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน สวนประกอบและหนาท่ีระบบการผลิตยืดหยุน
2. ประกอบและทดสอบสถานะระบบ
3. ใชงานระบบเอฟเอ็มเอส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของระบบการผลิตยืดหยุน สวนประกอบ หนาท่ีการทํางาน

ของ สถานีปอน  สถานีจาย  สถานีทดสอบ  สถานีผลิต การจัดเก็บ การเคล่ือนยาย และ การทดสอบการทํางาน 
การจัดทํารายงานระบบ
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2104-2419 คอมพิวเตอรในการออกแบบ 2 (4)
Computer Design

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของซอฟแวรท่ีใชในงานออกแบบ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชโปรแกรมชวยในการออกแบบท้ัง 2 และ 3 มิติ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการเขียนแบบอยางเปนระเบียบเรียบรอย ประหยัด

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและการใชงานโปรแกรม
2. เขียนแบบและออกแบบงานท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ
3. พิมพงานแบบภาพท้ัง 2 มิติและ 3 มิติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของซอฟทแวรท่ีใชในงานออกแบบ โดยสามารถปรับแตงสภาวะ

แวดลอมของซอฟทแวรใหพรอมเขียนแบบใชงาน เรียกใชคําสั่งตางๆ ทั้งการเขียน ตกแตง แกไข จัดวาง ให
ขนาดภาพ ท้ัง 2 และ 3 มิติ และการพิมพ

2104-2420 การซอมบํารุงระบบเมคคาทรอนิกส 3 (6)
Mechatronic Maintenance

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบไฟฟา  กลไกขับเคล่ือนในระบบอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถอานแบบภาพประกอบอุปกรณ
3. เพ่ือใหสามารถ เลือกใชเคร่ืองมือตรวจสอบ ซอม เปล่ียน แกไขอุปกรณ และทํารายงานซอมการ
บํารุงรักษา

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบและ     ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจระบบงานไฟฟาเคร่ืองกล
2. อานแบบและทดสอบอุปกรณงานเมคคาทรอนิกส
3. ใชงานเคร่ืองมือทดสอบงานเมคคาทรอนิกส
4. บันทึกและรายงานผลการซอมบํารงุ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการบํารุงรักษา ตรวจสอบ การถอดประกอบ ปรับแตงทางกล ตรวจสอบวง

จรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  จัดทําทะเบียนประวัติการซอมบํารุงรักษา
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2104-2421 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2 (4)
Computer Program

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการโครงสรางของภาษาและโปรแกรมท่ีใชในคอมพิวเตอร
2. เพื่อใหสามารถใชคําสั่ง ฟงกชัน โปรแกรมยอย และสวนประกอบของโปรแกรม
3. เพ่ือใหสามารถ เขียน อานโปรแกรม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในขบวนการเขียนโปรแกรมอยางเปนระบบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการโปรแกรมภาษา
2. เขียนคําส่ังและสวนประกอบโปรแกรม
3. ทดสอบและแกไขโปรแกรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของภาษา องคประกอบของโปรแกรม คําสั่ง ตัวแปร บล็อก ฟงกชัน 

โปรแกรมยอย สวนประกอบของโปรแกรม วางแผน การเขียนโปรแกรม ตรวจสอบ แกไขโปรแกรม

2104-2422 อิเล็กทรอนิกสกําลัง 3 (5)
Power electronic

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชอุปกรณ วงจร ระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง พรอมท้ังการปองกัน
3. เพ่ือใหสามารถประกอบ ทดสอบวงจร อุปกรณหรือมอดูล วงจรอิเล็กทรอนิกสกําลัง และวงจร
ควบคุม

4. มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง
2. เลือกใชระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง
3. ทดสอบการทํางานระบบอิเล็กทรอนิกสกําลัง
4. ประกอบวงจรปรับต้ังคาระบบอีเล็กทรอนิกสกําลัง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของอิเล็กทรอนิกสกําลัง อุปกรณ คุณลักษณะ การตอวงจร  การปอง

กัน
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2104-2423 ระบบอินเตอรเฟส 2 (4)
Interface System

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบเชือ่มโยง
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชบอรดอุปกรณ ซอฟทแวร  เช่ือมโยงสัญญาณกับอุปกรณ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคิดทํางานดวยความเรียบรอย เปนลําดับและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบอินเตอรเฟส
2. เลือกใชบอรดและอุปกรณอินเตอรเฟส
3. เลือกใชซอฟแวรอินเตอรเฟส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของระบบเช่ือมโยง ท่ีประกอบดวย บอรดวงจร ซอฟตแวรท่ีใชใน

ระบบเชื่อมโยง การควบคุม ไฟว่ิง อักษรว่ิง มอเตอรสเตป การแสดงผล  ปด เปด ตาราง กราฟ รูปภาพโดยใช
พีซี หรือไมโครคอมพิวเตอรบอรดเดียว

2104-2424 การควบคุมนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 2 (4)
Pneumatic and Hydraulic Control

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถใชพีแอลซีและคอมพิวเตอรควบคุมระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกส
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกแบบลูปปด
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอยางถูกตองปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบควบคมุนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
2. ประกอบและทดสอบระบบควบคุมนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3. ใชงานพีแอลซีและคอมพิวเตอรควบคุมนิเมติกสและไฮดรอลิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การควบคุมระบบนิวแมติกและไฮดรอลิกโดยใช พี แอล ซ ีและคอมพิวเตอร 

การควบคุมแบบลูปปดและการนําไปใชในงานอุตสาหกรรม

2104-2425 งานวัดละเอียด 2 (4)
Precision Measurement

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชงานเคร่ืองมือวัดละเอียด
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชงานเคร่ืองมือวัดละเอียด
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3. เพ่ือใหมีความสามารถในการปรับเทียบเคร่ืองมือวัดข้ันพ้ืนฐาน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในบํารุงรักษา จัดเก็บ อยางเปนระเบียบเรียบรอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานวัดละเอียด
2. ใชเคร่ืองมือวัดละเอียด
3. เปรียบเทียบ เคร่ืองมือวัดละเอียดพ้ืนฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใช บํารุงรักษา การใช การเขียนและอานแบบ การปรับเทียบเคร่ืองมือวัด

ละเอียดข้ันพ้ืนฐาน

2104-4X01-6 ปฏิบัติงาน...................... 1-6 * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับสาขางาน
ท่ีศึกษาอยู

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับ
สาขางานที่ศึกษาอยู

3. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ ดําเนินการและแกไขปญหาตามหลักการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทฤษฎี ขั้นตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับสาขางานท่ีศึกษา
2. วางแผนการทํางาน จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช ดําเนินการและแกไข
ปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและข้ันตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

คําอธิบายรายวิชา
ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ โดย

ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําส่ัง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารงุ
รักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยูพรอมท้ังการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายชิ้นงานและ
เปนรายสัปดาห
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการกอสราง

จุดประสงค

1.  เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาพลานามัย นํามาใช
ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา

2.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพกอสราง
3.  เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ีมีทักษะในการพูด การเขียนและทํางานรวมกับผูอื่นมีความรับผิดชอบ
ตอตนเอง ผูรวมงาน ตลอดจนมีคุณธรรม และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

4.  เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปน
ผูมีความรับผิดชอบตอสังคม

สาขางานกอสราง
1.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการทํางานพื้นฐานการกอสราง งานไม งานปูน งานกอสราง
อาคาร อานแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาวัสดุ และสํารวจงานกอสราง

2.  เพื่อใหสามารถในการทํางานและพัฒนากระบวนการทํางาน โดยการนําเทคโนโลยีมาใชใน
การแกปญหา การประกอบอาชีพอิสระในงานพื้นฐานการกอสราง งานไม งานปูน งานกอ
สรางอาคาร อานแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาวัสดุ และสํารวจงานกอสราง
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สาขางานโยธา
1.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ    วิธีการทํางานพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมศาสตร    วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และสามารถนํามาใชในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา

2.  เพื่อใหสามารถทํางาน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน  โดยการนําเทคโนโลยีมาใช
แกปญหาในการประกอบวิชาชีพโยธา  งานสํารวจ  งานเขียนแบบโยธา  งานไม  งานเคร่ือง
จักรกลงานไม  งานกออิฐและฉาบปูน  งานคอนกรีตเสริมเหล็ก  งานกอสรางอาคารและ
ประมาณราคา

สาขางานสถาปตยกรรม
1.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและมีความคิดสรางสรรคในการประกอบอาชีพชางเขียนแบบกอ
สรางอาคาร ชางเขียนแบบสถาปตยกรรม ในระดับผูปฏิบัติภายใตการควบคุมของสถาปนิก
หรือวิศวกร

2.  เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน โดยนําเทคโนโลยีมา
ใชในการแกปญหาเกี่ยวกับงานชางเทคนิคสถาปตยกรรมได

สาขางานเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน
1.  เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและมีความคิดสรางสรรคในการสรางรูปแบบเครื่องเรือนและ
การตกแตงภายใน การผลิตเคร่ืองเรือน การอานแบบ เขียนแบบ ออกแบบ ประมาณการวัสดุ
เครื่องเรือนและการตกแตงภายใน

2.  เพื่อใหสามารถทํางาน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน อานแบบ เขียนแบบ ออกแบบ
ประมาณราคางานผลิตเครื่องเรือนและตกแตงภายใน โดยนําเทคโนโลยีมาใชในการแกปญหา
เพ่ือประโยชนในการประกอบอาชีพ

สาขางานสํารวจ
1.  เพื่อใหมีความสามารถ ในการทํางานและการวางแผนงานดานงานสํารวจ การสํารวจทําแผนที่
การทําระดับ การรังวัดที่ดิน และการสํารวจเพื่อการกอสราง

2.  เพื่อใหสามารถในการบํารุงรักษา เคร่ืองมือสํารวจการตรวจสอบหาขอบกพรองของเคร่ืองมือ
และอุปกรณการสํารวจ
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
2. ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนการ
สรางเสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับตนเองและครอบครัว

3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร       สิ่งแวด
ลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน

5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

สาขางานกอสราง
6. สํารวจเพ่ือการกอสราง
7. อานแบบ เขียนแบบ งานกอสราง
8. ใชเคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรกลงานไม
9. สราง และประกอบชิ้นสวนและผลิตภัณฑงานไม
10. กออิฐ ฉาบปูน บุกระเบื้อง และงานคอนกรีตเสริมเหล็ก
11. ประมาณราคาและกอสรางอาคาร
12. ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟา

สาขางานโยธา
6. สํารวจเพื่อการกอสรางงานโยธา
7. อานแบบเขียนแบบงานกอสราง - โยธา
8. ใชเครื่องมือและเคร่ืองจักรงานไม
9. สรางและประกอบผลิตภัณฑงานไม
10. กออิฐ ฉาบปูน บุกระเบื้อง และทํางานคอนกรีตเสริมเหล็ก
11. ประมาณราคาและกอสรางอาคาร
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สาขางานสถาปตยกรรม
6. เขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัย
7. เขียนแบบกอสรางดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
8. ออกแบบอาคารพักอาศัย
9. เขียนทัศนียภาพและตกแตงแบบสถาปตยกรรม
10. ทําหุนจําลองอาคารพกัอาศัย
11. อานแบบกอสรางและแยกรายการวัสดุอาคารพักอาศัย
12. ตรวจสอบและควบคุมงานใหตรงตามรูปแบบและรายการประกอบแบบของอาคาร

สาขาเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน
6. ศิลปะเพื่อการริเริ่ม สรางสรรค งานเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน
7. เขียนแบบออกแบบอานแบบงานเครื่องเรือน และงานตกแตงภายใน
8. ใชเคร่ืองมือ เคร่ืองมือกล และเครื่องจักรกล
9. สรางและประกอบผลิตภัณฑ เครื่องเรือนและตกแตงภายใน
10. สรางจิ๊กและฟกเจอร ติดต้ังวัสดุและอุปกรณ เคลือบผิวเคร่ืองเรือนบุนวม ทําหุนจําลอง
11. ประมาณราคาเคร่ืองเรือน และประมาณราคางานตกแตงภายใน
12. ควบคุมการผลิตเคร่ืองเรือน และงานตกแตงภายใน

สาขางาน สํารวจ
6. สํารวจทําแผนที่ดวยเคร่ืองมือชนิดตาง ๆ
7. ทําระดับดวยวิธีตาง ๆ
8. หาเนื้อที่และปริมาตรงานดิน
9. แบงแยกและปรับแนวเขตที่ดิน
10. เขียนแผนที่และเขียนแบบงานโยธา
11. สํารวจในงานกอสราง
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการกอสราง
--------------------------------------------

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  ประเภทวิชาอุต
สาหกรรม สาขาวิชาการกอสราง  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ และเขารวมกจิกรรมเสริม
หลักสูตร ดังโครงสรางตอไปน้ี

สาขางานกอสราง  เรียนรวมไมนอยกวา 107 หนวยกิต ดังตอไปนี้

1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   8 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 71 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 10 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 37 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 20 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 107 หนวยกิต
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สาขางานโยธา  เรียนรวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต ดังตอไปนี้

1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   8 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 10 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 29 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 23 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 102 หนวยกิต

สาขางานสถาปตยกรรม  เรียนรวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต ดังตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   8 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 68 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 10 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 36 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 18 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต
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สาขางานเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน  เรียนรวมไมนอยกวา 109 หนวยกิต ดังตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   8 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 73 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 10 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 37 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 22 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 109 หนวยกิต

สาขางานสํารวจ  เรียนรวมไมนอยกวา 102 หนวยกิต ดังตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   8 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 10 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 29 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 23 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 102 หนวยกิต
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1.  หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2)
2000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 2 (2)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2)
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3)
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)
2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*)

2.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 8 หนวยกิต
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 2 (3)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร

2. หมวดวิชาชีพ
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 10 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2001-0001 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลติ 2 (3)
2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
2100-1302 วัสดุกอสราง 2 (2)
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เลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง

สาขางานกอสราง
2.2.1  วิชาชีพสาขาวิชา 37 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
2100-1301 เขียนแบบเบื้องตน 2 (4)
2100-1303 ฝกฝมืองานไม 3 (6)
2100-1304 ไฟฟาเบื้องตน 2 (4)
2106-2101 งานไม 3 (6)
2106-2102 งานปูน  1 3 (6)
2106-2103 งานกอสรางอาคาร  1 6 (12)
2106-2104 งานเขียนแบบกอสราง  1 3 (6)
2106-2105 งานเขียนแบบกอสราง  2 3 (6)
2106-2106 งานสํารวจ 1 2 (4)
2106-2107 การประมาณราคากอสราง  1 2 (2)
2106-2108 กฎหมายกอสราง 2 (2)
2106-2109 เทคนิคกอสราง  1 2 (2)
2106-2110 กลศาสตรโครงสราง  1 2 (2)

2.3.1  วิชาชีพสาขางาน   ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2106-2111 งานปูน  2 3 (6)
2106-2112 งานกอสรางอาคาร  2 6 (12)
2106-2113 งานเขียนแบบกอสราง  3 3 (6)
2106-2114 งานระดับกอสราง 2 (4)
2106-2115 การประมาณราคากอสราง  2 2 (2)
2106-2116 การตรวจและควบคุมงานกอสราง 2 (2)
2106-2117 เทคนิคกอสราง  2 2 (2)
2106-2118 กลศาสตรโครงสราง  2 2 (2)
2106-2119 การประมาณราคากอสราง  3 2 (2)
2106-2120 งานสีและการเคลือบผิว 2 (4)
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2106-2121 อุปกรณอาคาร 2 (2)
2106-2122 งานสํารวจ  2 3 (6)
2106-2123 ทอและสุขภัณฑ 2 (4)
2106-2124 ปฏิบัติวิชาชีพชางกอสราง 6 (12)
2106-2125 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 (3)
2106-2126 งานเช่ือมเบ้ืองตน 2 (4)
2106-2127 งานอะลูมิเนียมอาคาร 3 (6)
2106-2128 งานปูน 3 2 (4)
2106-2522 สํารวจเพ่ือการกอสราง 2 (4)
2106-4101 ปฏิบัติงานชางกอสราง  1 4 (*)
2106-4102 ปฏิบัติงานชางกอสราง  2 4 (*)
2106-4103 ปฏิบัติงานชางกอสราง  3 4 (*)
2106-4104 ปฏิบัติงานชางกอสราง  4 4 (*)
2106-4105 ปฏิบัติงานชางกอสราง  5 3 (*)
2106-4106 ปฏิบัติงานชางกอสราง  6 3 (*)

สาขางานโยธา
2.2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 29 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2100-1304 ไฟฟาเบื้องตน 2 (4)
2106-2201 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 (2)
2106-2202 โครงสรางเบ้ืองตน 3 (3)
2106-2203 เทคนิคกอสราง  1 2 (2)
2106-2204 เทคนิคกอสราง  2 2 (2)
2106-2205 การประมาณราคา  1 2 (2)
2106-2206 การประมาณราคา  2 2 (2)
2106-2207 การสาํรวจ 3 (6)
2106-2208 การสาํรวจเสนทาง 3 (6)
2106-2209 เขียนแบบโยธา  1 2 (3)
2106-2210 เขียนแบบโยธา  2 2 (3)
2106-2211 เขียนแบบโยธา  3 2 (3)
2106-2212 เขียนแบบโยธา  4 2 (3)
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2.3.2  วิชาชีพสาขางาน   ไมนอยกวา 23 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2106-2213 งานไม  1 3 (6)
2106-2214 งานไม  2 3 (6)
2106-2215 เครื่องจักรกลงานไม 3 (6)
2106-2216 งานกอสรางอาคาร  1 3 (6)
2106-2217 งานกอสรางอาคาร  2 3 (6)
2106-2218 งานกอสรางอาคาร  3 3 (6)
2106-2219 งานสุขาภิบาล 3 (6)
2106-2220 กฎหมายกอสราง 2 (2)
2106-2221 งานโยธา 3 (6)
2106-4201 ปฏิบัติงานโยธา  1 4 (*)
2106-4202 ปฏิบัติงานโยธา  2 4 (*)
2106-4203 ปฏิบัติงานโยธา  3 4 (*)
2106-4204 ปฏิบัติงานโยธา  4 4 (*)
2106-4205 ปฏิบัติงานโยธา  5 4 (*)
2106-4206 ปฏิบัติงานโยธา  6 4 (*)

สาขางานสถาปตยกรรม
2.2.3  วิชาชีพสาขาวิชา 36 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
2100-1301 เขียนแบบเบื้องตน 2 (4)
2106-2301 พื้นฐานการออกแบบ 2 (4)
2106-2302 การออกแบบสถาปตยกรรม 1 3 (6)
2106-2303 การออกแบบสถาปตยกรรม 2 3 (6)
2106-2304 การออกแบบสถาปตยกรรม 3 3 (6)
2106-2305 การออกแบบสถาปตยกรรม 4 3 (6)
2106-2306 การเขียนแบบกอสราง 1 3 (6)
2106-2307 การเขียนแบบกอสราง 2 3 (6)
2106-2308 การเขียนแบบกอสราง 3 3 (6)
2106-2309 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 1 3 (6)
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2106-2310 ภาพราง  1 2 (4)
2106-2311 ศิลปะ  1 2 (4)
2106-2312 วัสดุและวิธีการกอสราง  1 2 (2)

2.3.3  วิชาชีพสาขางาน   ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2106-2313 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 2 3 (6)
2106-2314 วัสดุและวิธีการกอสราง  2 2 (2)
2106-2315 กลศาสตรโครงสราง 2 (2)
2106-2316 กฎหมายกอสราง 1 (1)
2106-2317 ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2 (2)
2106-2318 ศิลปะ  2 2 (4)
2106-2319 การประมาณราคางานกอสราง 2 (2)
2106-2320 ทัศนียวิทยาและการตกแตงแบบ 3 (6)
2106-2321 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเบื้องตน 3 (6)
2106-2322 การทําหุนจําลอง 2 (4)
2106-2323 การควบคุมงานกอสราง 2 (2)
2106-2324 ผลิตภัณฑทองถิ่นกับการเขียนลาย 2 (4)
2106-2325 พันธุไมและอุปกรณตกแตงสวน 1 (1)
2106-2326 การบํารุงรักษาสวน 1 (1)
2106-2327 ภาพราง  2 2 (4)
2106-2328 การปฏิบัติงานจัดสวน 3 (6)
2106-2329 การสํารวจเพ่ือการกอสราง 2 (4)
2106-2330 สถาปตยกรรมไทย 2 (4)
2106-2331 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน  1 3 (6)
2106-2332 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน  2 3 (6)
2106-2333 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 3 (6)
2106-2334 ไฟฟาในอาคาร 2 (2)
2106-4301 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  1 3 (*)
2106-4302 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  2 3 (*)
2106-4303 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  3 3 (*)
2106-4304 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  4 3 (*)
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2106-4305 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  5 3 (*)
2106-4306 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  6 3 (*)

สาขางานเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน
2.2.4  วิชาชีพสาขาวิชา 37 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
2100-1301 เขียนแบบเบื้องตน 2 (4)
2100-1303 ฝกฝมืองานไม 3 (6)
2100-1304 ไฟฟาเบื้องตน 2 (4)
2106-2401 ภาพราง 2 (3)
2106-2402 ศิลปะ 2 (3)
2106-2403 ออกแบบพ้ืนฐาน 2 (3)
2106-2404 เขียนแบบกอสราง 2 (4)
2106-2405 เขียนแบบเคร่ืองเรือน 2 (4)
2106-2406 ออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายในเบื้องตน 2 (4)
2106-2407 การอานแบบ 2 (2)
2106-2408 งานไมเครื่องเรือน 3 (6)
2106-2409 เครื่องจักรกลงานไมเบื้องตน 3 (6)
2106-2410 งานสีและตกแตงผิว 2 (4)
2106-2411 ประมาณราคาเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 2 (4)
2106-2412 วัสดุอุปกรณเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 2 (2)
2106-2413 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเครื่องเรือน 2 (4)

2.3.4  วิชาชีพสาขางาน   ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
เลือกรายวิชาผลิตเครื่องเรือนหรือรายวิชาตกแตงภายใน ตามลําดับรหัสวิชาไมนอยกวา 22

หนวยกิต
รายวิชาผลิตเครื่องเรือน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2106-2414 จิ๊กและฟกเจอรเบื้องตน 2 (4)
2106-2415 เขียนแบบเคร่ืองเรือนระบบอุตสาหกรรม 3 (6)
2106-2416 เครื่องจักรกลงานไม 3 (6)
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2106-2417 งานผลิตเคร่ืองเรือน 3 (6)
2106-2418 วัสด-ุอุปกรณอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 2 (2)
2106-2419 เคร่ืองเรือนถอดประกอบ 2 (4)
2106-2420 เทคนิคการทํางานไมดวยเครื่องมือกล 2 (4)
2106-2421 เทคนิคเคร่ืองเรือน 2 (2)
2106-2422 การผลิตผลิตภัณฑไม 2 (4)
2106-2423 การตกแตงผิวเคร่ืองเรือน 2 (4)
2106-2424 งานบุนวม 2 (4)
2106-2425 การผึ่งอบไมและการรักษาเนื้อไม 2 (2)

รายวิชาตกแตงภายใน
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2106-2426 วัสดุตกแตงภายใน 2 (2)
2106-2427 หลักการออกแบบกายวิภาคเบื้องตน 2 (2)
2106-2428 การเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 3 (6)
2106-2429 การออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน 3 (6)
2106-2430 งานตกแตงภายใน 3 (6)
2106-2431 งานเครื่องเรือนติดผนังและผนังกั้นหอง 3 (6)
2106-2432 เทคนิคการตกแตงภายใน 2 (4)
2106-2433 องคประกอบการตกแตงภายใน 2 (2)
2106-2434 เรขาคณิตและการสเกตซภาพ 2 (4)
2106-2435 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 2 (4)
2106-2436 คอมพิวเตอรสําหรับตกแตงภายใน 2 (4)
2106-2437 ศิลปไทยพื้นฐาน 2 (2)
2106-2438 การติดต้ังประตูหนาตางและตกแตงบันได 2 (4)
2106-2439 หุนจําลอง 2 (2)
2106-2440 งานไมบางฝงลายและการอัดดัดโคง 2 (4)
2106-2441 เครื่องเรือนทองถิ่น 2 (4)
2106-2442 ระบบทอและสุขภัณฑ 2 (2)
2106-2443 งานเช่ือมเบ้ืองตน 2 (4)
2106-2444 งานอะลูมิเนียม 2 (4)
2106-2445 โครงสรางเบ้ืองตน 2 (2)
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2106-4401 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 1 4 (*)
2106-4402 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 2 4 (*)
2106-4403 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 3 4 (*)
2106-4404 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 4 4 (*)
2106-4405 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 5 3 (*)
2106-4406 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 6 3 (*)

สาขางานสํารวจ
2.2.5  วิชาชีพสาขาวิชา 29 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
2100-1301 เขียนแบบเบื้องตน 2 (4)
2106-2501 การสํารวจ  1 2 (4)
2106-2502 การสาํรวจ  2 2 (4)
2106-2503 การสาํรวจ  3 2 (4)
2106-2504 การสาํรวจ  4 2 (4)
2106-2505 คณิตศาสตรชาง 1 2 (2)
2106-2506 เรขาคณิตมีทรง 1 (1)
2106-2507 ตรีโกณมิติทรงกลม 2 (2)
2106-2508 การคํานวณแผนท่ี  1 2 (4)
2106-2509 การคํานวณแผนท่ี  2 2 (4)
2106-2510 การเขียนแผนที่ 2 (4)
2106-2511 การสาํรวจดวยภาพถาย 2 (4)
2106-2512 การระดับ  1 2 (4)
2106-2513 การระดับ  2 2 (4)

2.3.5  วิชาชีพสาขางาน   ไมนอยกวา 23 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2106-2514 การระดับ  3 2 (4)
2106-2515 การระดับ  4 2 (4)
2106-2516 การคํานวณแผนท่ี  3 2 (4)
2106-2517 การเขียนแบบสํารวจ  1 2 (4)
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2106-2518 การเขียนแบบสํารวจ  2 2 (4)
2106-2519 ดาราศาสตรปฏิบัติ 2 (4)
2106-2520 การสาํรวจเฉพาะแปลง 2 (4)
2106-2521 การสํารวจเสนทาง 2 (4)
2106-2522 การสํารวจเพ่ือการกอสราง 2 (4)
2106-2523 การสํารวจดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2106-2524 พ้ืนฐานงานกอสราง 2 (4)
2106-2525 การวางแผนงานสํารวจ 2 (2)
2106-2526 คอมพิวเตอรในงานสํารวจ 2 (4)
2106-2527 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน 1 (1)
2106-2528 การประเมินราคาท่ีดิน 1 (1)
2106-2529 การจราจรและผังเมือง 2 (4)
2106-2530 การสาํรวจชลประทาน 1 (1)
2106-2531 การสํารวจเหมืองแร 1 (1)
2106-2532 กฎหมายธุรกิจ 1 (1)
2106-2533 การทาง 1 (1)
2106-4501 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  1 4 (*)
2106-4502 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  2 4 (*)
2106-4503 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  3 4 (*)
2106-4504 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  4 4 (*)
2106-4505 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  5 4 (*)
2106-4506 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  6 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4  โครงการ 4 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2106–5001 โครงการ 4 (*)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

ชีพ พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ใหมีชั่วโมงกิจกรรมรวมตลอดหลักสูตรไม

นอยกวา  200  ช่ัวโมง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - 2
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 - 2
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - 2
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - 2
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - 2
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - 2
2002-0007-12 (กิจกรรมอ่ืน ทีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - 2
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

2106-2101 งานไม 3 (6)
2106-2102 งานปูน  1 3 (6)
2106-2103 งานกอสรางอาคาร  1 6 (12)
2106-2104 งานเขียนแบบกอสราง  1 3 (6)
2106-2105 งานเขียนแบบกอสราง  2 3 (6)
2106-2106 งานสํารวจ 1 2 (4)
2106-2107 การประมาณราคากอสราง  1 2 (2)
2106-2108 กฎหมายกอสราง 2 (2)
2106-2109 เทคนิคกอสราง  1 2 (2)
2106-2110 กลศาสตรโครงสราง  1 2 (2)
2106-2111 งานปูน  2 3 (6)
2106-2112 งานกอสรางอาคาร  2 6 (12)
2106-2113 งานเขียนแบบกอสราง  3 3 (6)
2106-2114 งานระดับกอสราง 2 (4)
2106-2115 การประมาณราคากอสราง  2 2 (2)
2106-2116 การตรวจและควบคุมงานกอสราง 2 (2)
2106-2117 เทคนิคกอสราง  2 2 (2)
2106-2118 กลศาสตรโครงสราง  2 2 (2)
2106-2119 การประมาณราคากอสราง  3 2 (2)
2106-2120 งานสีและการเคลือบผิว 2 (4)
2106-2121 อุปกรณอาคาร 2 (2)
2106-2122 งานสํารวจ  2 3 (6)
2106-2123 ทอและสุขภัณฑ 2 (4)
2106-2124 ปฏิบัติวิชาชีพชางกอสราง 6 (12)
2106-2125 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 (3)
2106-2126 งานเช่ือมเบ้ืองตน 2 (4)
2106-2127 งานอะลูมิเนียมอาคาร 3 (6)
2106-2128 งานปูน 3 2 (4)
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2106-4101 ปฏิบัติงานชางกอสราง  1 4 (*)
2106-4102 ปฏิบัติงานชางกอสราง  2 4 (*)
2106-4103 ปฏิบัติงานชางกอสราง  3 4 (*)
2106-4104 ปฏิบัติงานชางกอสราง  4 4 (*)
2106-4105 ปฏิบัติงานชางกอสราง  5 3 (*)
2106-4106 ปฏิบัติงานชางกอสราง  6 3 (*)
2106-2201 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 (2)
2106-2202 โครงสรางเบ้ืองตน 3 (3)
2106-2203 เทคนิคกอสราง  1 2 (2)
2106-2204 เทคนิคกอสราง  2 2 (2)
2106-2205 การประมาณราคา  1 2 (2)
2106-2206 การประมาณราคา  2 2 (2)
2106-2207 การสาํรวจ 3 (6)
2106-2208 การสาํรวจเสนทาง 3 (6)
2106-2209 เขียนแบบโยธา  1 2 (3)
2106-2210 เขียนแบบโยธา  2 2 (3)
2106-2211 เขียนแบบโยธา  3 2 (3)
2106-2212 เขียนแบบโยธา  4 2 (3)
2106-2213 งานไม  1 3 (6)
2106-2214 งานไม  2 3 (6)
2106-2215 เครื่องจักรกลงานไม 3 (6)
2106-2216 งานกอสรางอาคาร  1 3 (6)
2106-2217 งานกอสรางอาคาร  2 3 (6)
2106-2218 งานกอสรางอาคาร  3 3 (6)
2106-2219 งานสุขาภิบาล 3 (6)
2106-2220 กฎหมายกอสราง 2 (2)
2106-2221 งานโยธา 3 (6)
2106-4201 ปฏิบัติงานโยธา  1 4 (*)
2106-4202 ปฏิบัติงานโยธา  2 4 (*)
2106-4203 ปฏิบัติงานโยธา  3 4 (*)
2106-4204 ปฏิบัติงานโยธา  4 4 (*)
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2106-4205 ปฏิบัติงานโยธา  5 4 (*)
2106-4206 ปฏิบัติงานโยธา  6 4 (*)
2106-2301 พื้นฐานการออกแบบ 2 (4)
2106-2302 การออกแบบสถาปตยกรรม 1 3 (6)
2106-2303 การออกแบบสถาปตยกรรม 2 3 (6)
2106-2304 การออกแบบสถาปตยกรรม 3 3 (6)
2106-2305 การออกแบบสถาปตยกรรม 4 3 (6)
2106-2306 การเขียนแบบกอสราง 1 3 (6)
2106-2307 การเขียนแบบกอสราง 2 3 (6)
2106-2308 การเขียนแบบกอสราง 3 3 (6)
2106-2309 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 1 3 (6)
2106-2310 ภาพราง  1 2 (4)
2106-2311 ศิลปะ  1 2 (4)
2106-2312 วัสดุและวิธีการกอสราง  1 2 (2)
2106-2313 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 2 3 (6)
2106-2314 วัสดุและวิธีการกอสราง  2 2 (2)
2106-2315 กลศาสตรโครงสราง 2 (2)
2106-2316 กฎหมายกอสราง 1 (1)
2106-2317 ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2 (2)
2106-2318 ศิลปะ  2 2 (4)
2106-2319 การประมาณราคางานกอสราง 2 (2)
2106-2320 ทัศนียวิทยาและการตกแตงแบบ 3 (6)
2106-2321 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเบื้องตน 3 (6)
2106-2322 การทําหุนจําลอง 2 (4)
2106-2323 การควบคุมงานกอสราง 2 (2)
2106-2324 ผลิตภัณฑทองถิ่นกับการเขียนลาย 2 (4)
2106-2325 พันธุไมและอุปกรณตกแตงสวน 1 (1)
2106-2326 การบํารุงรักษาสวน 1 (1)
2106-2327 ภาพราง  2 2 (4)
2106-2328 การปฏิบัติงานจัดสวน 3 (6)
2106-2329 การสํารวจเพ่ือการกอสราง 2 (4)
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2106-2330 สถาปตยกรรมไทย 2 (4)
2106-2331 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน  1 3 (6)
2106-2332 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน  2 3 (6)
2106-2333 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 3 (6)
2106-2334 ไฟฟาในอาคาร 2 (2)
2106-4301 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  1 3 (*)
2106-4302 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  2 3 (*)
2106-4303 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  3 3 (*)
2106-4304 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  4 3 (*)
2106-4305 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  5 3 (*)
2106-4306 ปฏิบัติงานสถาปตยกรรม  6 3 (*)
2106-2401 ภาพราง 2 (3)
2106-2402 ศิลปะ 2 (3)
2106-2403 ออกแบบพ้ืนฐาน 2 (3)
2106-2404 เขียนแบบกอสราง 2 (4)
2106-2405 เขียนแบบเคร่ืองเรือน 2 (4)
2106-2406 ออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายในเบื้องตน 2 (4)
2106-2407 การอานแบบ 2 (2)
2106-2408 งานไมเครื่องเรือน 3 (6)
2106-2409 เครื่องจักรกลงานไมเบื้องตน 3 (6)
2106-2410 งานสีและตกแตงผิว 2 (4)
2106-2411 ประมาณราคาเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 2 (4)
2106-2412 วัสดุอุปกรณเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 2 (2)
2106-2413 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเครื่องเรือน 2 (4)
2106-2414 จิ๊กและฟกเจอรเบื้องตน 2 (4)
2106-2415 เขียนแบบเคร่ืองเรือนระบบอุตสาหกรรม 3 (6)
2106-2416 เครื่องจักรกลงานไม 3 (6)
2106-2417 งานผลิตเคร่ืองเรือน 3 (6)
2106-2418 วัสด-ุอุปกรณอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 2 (2)
2106-2419 เคร่ืองเรือนถอดประกอบ 2 (4)
2106-2420 เทคนิคการทํางานไมดวยเครื่องมือกล 2 (4)
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2106-2421 เทคนิคเคร่ืองเรือน 2 (2)
2106-2422 การผลิตผลิตภัณฑไม 2 (4)
2106-2423 การตกแตงผิวเคร่ืองเรือน 2 (4)
2106-2424 งานบุนวม 2 (4)
2106-2425 การผึ่งอบไมและการรักษาเนื้อไม 2 (2)
2106-2426 วัสดุตกแตงภายใน 2 (2)
2106-2427 หลักการออกแบบกายวิภาคเบื้องตน 2 (2)
2106-2428 การเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 3 (6)
2106-2429 การออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน 3 (6)
2106-2430 งานตกแตงภายใน 3 (6)
2106-2431 งานเครื่องเรือนติดผนังและผนังกั้นหอง 3 (6)
2106-2432 เทคนิคการตกแตงภายใน 2 (4)
2106-2433 องคประกอบการตกแตงภายใน 2 (2)
2106-2434 เรขาคณิตและการสเกตซภาพ 2 (4)
2106-2435 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 2 (4)
2106-2436 คอมพิวเตอรสําหรับตกแตงภายใน 2 (4)
2106-2437 ศิลปไทยพื้นฐาน 2 (2)
2106-2438 การติดต้ังประตูหนาตางและตกแตงบันได 2 (4)
2106-2439 หุนจําลอง 2 (2)
2106-2440 งานไมบางฝงลายและการอัดดัดโคง 2 (4)
2106-2441 เครื่องเรือนทองถิ่น 2 (4)
2106-2442 ระบบทอและสุขภัณฑ 2 (2)
2106-2443 งานเช่ือมเบ้ืองตน 2 (4)
2106-2444 งานอะลูมิเนียม 2 (4)
2106-2445 โครงสรางเบ้ืองตน 2 (2)
2106-4401 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 1 4 (*)
2106-4402 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 2 4 (*)
2106-4403 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 3 4 (*)
2106-4404 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 4 4 (*)
2106-4405 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 5 3 (*)
2106-4406 ปฏิบัติงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน 6 3 (*)
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2106-2501 การสํารวจ  1 2 (4)
2106-2502 การสาํรวจ  2 2 (4)
2106-2503 การสาํรวจ  3 2 (4)
2106-2504 การสาํรวจ  4 2 (4)
2106-2505 คณิตศาสตรชาง 1 2 (2)
2106-2506 เรขาคณิตมีทรง 1 (1)
2106-2507 ตรีโกณมิติทรงกลม 2 (2)
2106-2508 การคํานวณแผนท่ี  1 2 (4)
2106-2509 การคํานวณแผนท่ี  2 2 (4)
2106-2510 การเขียนแผนที่ 2 (4)
2106-2511 การสาํรวจดวยภาพถาย 2 (4)
2106-2512 การระดับ  1 2 (4)
2106-2513 การระดับ  2 2 (4)
2106-2514 การระดับ  3 2 (4)
2106-2515 การระดับ  4 2 (4)
2106-2516 การคํานวณแผนท่ี  3 2 (4)
2106-2517 การเขียนแบบสํารวจ  1 2 (4)
2106-2518 การเขียนแบบสํารวจ  2 2 (4)
2106-2519 ดาราศาสตรปฏิบัติ 2 (4)
2106-2520 การสาํรวจเฉพาะแปลง 2 (4)
2106-2521 การสํารวจเสนทาง 2 (4)
2106-2522 การสํารวจเพ่ือการกอสราง 2 (4)
2106-2523 การสํารวจดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 2 (4)
2106-2524 พ้ืนฐานงานกอสราง 2 (4)
2106-2525 การวางแผนงานสํารวจ 2 (2)
2106-2526 คอมพิวเตอรในงานสํารวจ 2 (4)
2106-2527 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน 1 (1)
2106-2528 การประเมินราคาท่ีดิน 1 (1)
2106-2529 การจราจรและผังเมือง 2 (4)
2106-2530 การสาํรวจชลประทาน 1 (1)
2106-2531 การสํารวจเหมืองแร 1 (1)
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2106-2532 กฎหมายธุรกิจ 1 (1)
2106-2533 การทาง 1 (1)
2106-4501 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  1 4 (*)
2106-4502 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  2 4 (*)
2106-4503 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  3 4 (*)
2106-4504 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  4 4 (*)
2106-4505 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  5 4 (*)
2106-4506 ปฏิบัติงานชางสํารวจ  6 4 (*)
2106–5001 โครงการ 4 (*)



สาขาวิชาการกอสราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

271

2106-2101 งานไม 3 (6)
Wood Work

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การลับ ปรับ แตง และติดต้ังอุปกรณประกอบเคร่ืองจักรงาน
ไม และไส  ตัด เจาะ  เพลาะ ประกอบช้ินงานไมไดถูกตองปลอดภัย

2. เพ่ือใหสามารถลับ ปรับ แตง และติดต้ังอุปกรณประกอบเคร่ืองจักรงานไม และไส ตัด เจาะ 
เพลาะ ประกอบช้ินงานไมไดถูกตองปลอดภัย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางาน มีวินัย มีความคิดสรางสรรค รักษาส่ิงแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการลับ ., ปรับแตงและติดต้ังอุปกรณประกอบเคร่ืองไส ตัด เจาะ เพลาะในงานไมและ
ประกอบช้ินไม

2. ปฏิบัติงานไส ตัด เจาะ เพลาะในงานไมดวยเคร่ืองจักรกลงานไม
3. ปฏิบัติงานประกอบช้ินไม ตามหลักการท่ีถูกตอง ปลอดภัย
4. บํารุงรักษา เคร่ืองจักรกลงานไม ใหมีประสิทธิภาพพรอมใชงาน ไดอยางปลอดภัยในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การใชงานการลับ ปรับแตง ติดต้ังประกอบอุปกรณปองกัน

อันตรายและอุปกรณรักษาสิ่งแวดลอมของเครื่องจักรกลงานไม และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไมใหมีประ
สิทธิภาพพรอมใชงาน ความปลอดภัยในการทํางาน งานไส เพลาะ ตัด เจาะ ประกอบ ตกแตงผลิตภัณฑงานไม

2106-2102 งานปนู 1 3 (6)
Masonry Work 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการกออิฐและฉาบปูนในรูปแบบตางๆ
2. เพ่ือใหสามารถกออิฐและฉาบปูนในรูปแบบตางๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีวินัย ประณีต รอบคอบ ความปลอดภัย และอนุรักษส่ิงแวด
ลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกออิฐ ฉาบปูน และการใชเคร่ืองมืองานปูน
2. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนการเตรียมงาน การผสมปูน การทําแนวระดับสําหรับงานกออิฐและฉาบ
ปูน

3. กออิฐและฉาบปูนรูปแบบตาง ๆ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการกออิฐ ฉาบปูน การใชเครื่องมือ การปฏิบัติงานตามขัน้ตอนการ

เตรียมงานผสมปูน งานทําแนวระดับสําหรับงานกําแพงกออิฐครึ่งแผน กําแพงอิฐกอฉากหน่ึงมุมครึ่งแผน 
กําแพงกออิฐสองมุมคร่ึงแผน กําแพงกออิฐคร่ึงแผน บอนํ้า กําแพงอิฐกอเต็มแผน กําแพงอิฐหน่ึงแผน ครึ่งแผน 
เสาอิฐกอรูปส่ีเหล่ียม หกเหล่ียมและแปดเหล่ียม เสาและกําแพงอิฐกอ กอกําแพงคอนกรีตบล็อก เทคนิคการ
แตงแนวกอ ท้ังแนวระดับและแนวด่ิง กอฉาบอิฐมวลเบา

2106-2103 งานกอสรางอาคาร  1 6 (12)
Building Construction Work 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการวิธีการ ข้ันตอนและกระบวนการกอสรางอาคาร การเลือกใช
เคร่ืองมือ วัสดุและอุปกรณ ในการกอสรางอาคาร

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานกอสรางเก่ียวกับการเตรียมงานกอสราง งานฐานราก งาน
เสา งานคาน งานพ้ืน งานโครงหลังคาโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางไม  และโครง
สรางเหล็ก

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานกอสรางอาคาร
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการวิธีการ ข้ันตอน และกระบวนการกอสรางอาคาร
2. เลือกใชเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณในการกอสรางอาคาร
3. ปฏิบัติงานกอสรางอาคาร งานฐานราก งานเสา งานคาน งานพ้ืน งานโครงหลังคา โครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางไม และโครงสรางเหล็ก

4. ปฏิบัติงานกอสราง ตามวิธีการและข้ันตอนไดถูกตอง ปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับหลักการ ขัน้ตอนกระบวนการ วิธีการกอสรางอาคาร การเลือกใชเคร่ือง
มือ วัสดุ อุปกรณ และงานกอสรางอาคาร  ต้ังแตการเตรียมงาน งานวางผัง งานทําฐานราก งานทําโครงสราง
อาคาร  งานทําโครงหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาไม  และโครงหลังคาเหล็ก

2106-2104 งานเขียนแบบกอสราง  1 3 (6)
Construction Drawings 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการ ในการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยชั้นเดียว
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียว
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย เจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม  
คานิยมท่ีดีในการประกอบอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการ ในการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยชั้นเดียว
2. เขียนแบบกอสราง รูปแปลน รูปตัด รูปดาน รูปขยายสวนประกอบอาคาร ผังโครงสราง ไฟฟา 
สุขาภิบาล ผังบริเวณ อาคารพักอาศัยชั้นเดียว

3. เขียนรายการประกอบแบบกอสรางอาคารพักอาศัยชั้นเดียว
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ ชั้นตอนกระบวนการ วิธีการเขียนแบบกอสราง ความสัมพันธ
ระหวางรูปแปลน รูปตัด รูปดาน แบบขยายสวนประกอบอาคาร ผังโครงสราง ผังไฟฟา ผังสุขาภิบาล ผัง
บริเวณและรายการประกอบแบบกอสรางอาคารพักอาศัยชั้นเดียว

2106-2105 งานเขียนแบบกอสราง  2 3 (6)
Construction Drawings 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการ ในการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยสองชั้น
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยสองช้ัน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย เจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม  
คานิยมท่ีดีในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการ ในการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยสองชั้น
2. เขียนแบบกอสราง รูปแปลน รูปตัด รูปดาน รูปขยายสวนประกอบอาคาร ผังโครงสราง ไฟฟา 
สุขาภิบาล ผังบริเวณ อาคารพักอาศัยชั้นเดียว

3. เขียนรายการประกอบแบบกอสรางอาคารพักอาศัยชั้นเดียว
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ ข้ันตอนการเขียนแบบกอสราง ความสัมพันธระหวางรูปแปลน รูป
ตัด รูปดาน แบบขยายสวนประกอบอาคาร ผังโครงสราง ผังไฟฟา ผังสุขาภิบาล ผังบริเวณ และรายการ
ประกอบแบบกอสรางของอาคารพักอาศยั 2 ชั้น

2106-2106 งานสํารวจ  1 2 (4)
Surveying 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสํารวจเบ้ืองตน การใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณในงาน
สํารวจ การวัดระยะและการสํารวจดวยวิธีการตางๆ

2. เพ่ือใหสามารถวัดระยะ สํารวจดวยโซ เทป เข็มทิศ กลองวัดมุมเบ้ืองตน และการทําแผนท่ี
3. เพ่ือใหมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพงานสํารวจ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนในการสํารวจ
2. วัดระยะดวยโซเทป
3. สํารวจทําแผนท่ีดวยเข็มทิศ
4. วัดมุมราบ – มุมด่ิง ดวยกลองวัดมุม
5. สํารวจวางแนวเสนตรงดวยกลองวัดมุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสํารวจเบื้องตน การทํางานการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ

ในงานสํารวจ การวัดระยะทางดวยโซ เทป เข็มทิศ การทําแผนท่ี การใชกลองวัดมุม การวางแนวเบ้ืองตน

2106-2107 การประมาณราคากอสราง  1 2 (2)
Construction Cost Estimation 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ และขั้นตอนในการประมาณราคา
2. เพ่ือใหสามารถหาปริมาณวัสดุ อุปกรณ ทําบัญชีรายการวัสดุและประมาณราคาอาคารท่ีพักอาศัย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและขัน้ตอนในการประมาณราคา
2. ปฏิบัติแยกปริมาณวัสดุ และอุปกรณของอาคารที่พักอาศัย
3. จัดทําบัญชี รายการวัสดุและอุปกรณของอาคารที่พักอาศัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ ขัน้ตอนในการประมาณราคา การหาปริมาณวัสด ุ อุปกรณจาก การทําบัญชีรายการ

วัสดุของอาคารที่พักอาศัย

2106-2108 กฎหมายกอสราง 2 (2)
Construction LAW

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกฎหมายกอสราง เก่ียวกับพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศ
บัญญัติ กฎกระทรวง และกฎหมายแรงงาน ท่ีเก่ียวของกับงานกอสราง

2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการสัญญากอสราง เอกสารประกอบสัญญา การรางและการ
เขียนสัญญา ขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานกอสราง

3. เพ่ือใหมีเจตคติมีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพกอสราง
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกฎหมายกอสราง เก่ียวกับพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฏกระทรวง 
และกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวของกับงานกอสราง

2. เขาใจหลักการสัญญากอสราง เอกสารประกอบสัญญา การรางและการเขียนสัญญา ขอกําหนด
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวง และกฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวของกับงานกอ

สรางสัญญาเอกสารประกอบสัญญา การรางและเขียนสัญญา ขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานกอสราง

2106-2109 เทคนิคกอสราง  1 2 (2)
Construction Technique 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการ เทคนิคและวิธีการกอสรางอาคาร งานฐานราก คาน เสา พื้น 
โครงหลังคา และวัสดุมุงของอาคารพักอาศัย

2. เพื่อใหสามารถนําหลักการเทคนิคและวิธีการกอสรางอาคารมาประยุกตใชในงานกอสรางอาคาร
3. เพ่ือใหมีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพกอสราง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ เทคนิคและวิธีการกอสรางอาคาร ฐานราก คาน เสาพื้น โครงหลังคา และวัสดุมุง
ของอาคารพักอาศัย

2. เลือกใชหลักการ เทคนิค และวิธีการกอสราง ไดเหมาะสมกับงานสรางอาคาร
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับเทคนิควิธีการกอสรางอาคาร ฐานราก คาน เสา พื้น โครงหลังคา และวัสดุมุงของอาคาร
พักอาศัย

2106-2110 กลศาสตรโครงสราง  1 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพ้ืนฐานฟสิกสเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการคํานวณหาคาเก่ียวกับแรง โมเมนตความเฉ่ือย ความสัมพันธ
ระหวางความเคนกับความเครียด โมดูลัสยืดหยุน

3. เพ่ือใหความรับผิดชอบ และความคิดริเริ่มสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานฟสิกสเบ้ืองตน
2. คํานวณหาคาแรง การรวมแรง แรงลัพธ โมเมนต การสมดุลของแรง
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3. คํานวณหาเชนทรอยด จุดศนูยถวง โมเมนตความเฉ่ือย ความเคนและความเครียด
4. เขาใจหลักความสัมพันธ ระหวางความเคนและความเครียด โมดูลัสยืดหยุน การยืดตัวเนื่องจาก
อุณหภูมิแปรเปล่ียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานฟสิกสเบ้ืองตน แรง การรวมแรง การหาแรงลัพธ โมเมนต การสมดุล

ของแรง การหาเซนทรอยด จุดศนูยถวง โมเมนตของความเฉ่ือย ความเคน ความเครียด ความสัมพันธระหวาง
ความเคนกับความเครียด โมดูลัสยืดหยุน  การยืดหดตัว เน่ืองจากอุณหภูมิแปรเปล่ียน

2106-2111 งานปูน  2 3 (6)
Masonry Work 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการ เทคนิคการกออิฐประดับลักษณะตางๆ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการกออิฐประดับ เซาะรองโชวแนว งานกอโคง งานทําบัว สลัดเม็ด 
สลัดดอก แตะดึง งานหินลาง หินขดั งานบุผนัง และงานปูพ้ืนดวยวัสดุชนิดตางๆ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีวินัย ประณีต รอบคอบ รักษาความปลอดภัย และอนุรักษส่ิงแวด
ลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการ เทคนิคการกออิฐประกับลักษณะตาง ๆ
2. กออิฐประดับ เซาะรองโชวแนว งานกอโคง งานทําบัว สลัดเม็ด สลัดดอกและงานแกะดึง
3. ปฏิบัติงานหินลาง หินขดั บุผนังและปูพ้ืนดวยวัสดุตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการ เทคนิคการกออิฐประดับลักษณะตางๆ งานกออิฐประดบั 

เซาะรองโชวแนว งานกอโคง งานทําบัว สลัดเม็ด สลัดดอก แตะดึง งานหินลาง หินขดั งานบุผนัง และปูพื้น
ดวยวัสดุชนิดตางๆ

2106-2112 งานกอสรางอาคาร  2 6 (12)
Building Construction Work 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการ วิธีการ ข้ันตอนในการติดต้ังสวนประกอบของอาคาร งาน
พื้น งานผนัง งานวงกบและประตู หนาตาง งานฝาเพดาน งานบันไดลูกกรง ราวบันได งานตก
แตงอาคาร งานสีอาคาร และงานตกแตงอาคารท่ัวไป

2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการ วิธีการ ข้ันตอน ในงานระบบสุขาภิบาล ระบบน้ําใช ระบบ
นํ้าท้ิง ระบบบําบัดและการติดต้ังสุขภัณฑ
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3. เพ่ือใหสามารถติดต้ังสวนประกอบของอาคาร งานพ้ืน งานผนัง งานวงกบและประตู หนาตาง 
งานฝาเพดาน งานบันไดลูกกรง ราวบันได งานตกแตงอาคาร งานสีอาคาร และงานตกแตง
อาคารทั่วไป

4. เพื่อใหสามารถจัดทําระบบสุขาภิบาล ระบบน้ําใช ระบบนํ้าท้ิง ระบบบําบัดและการติดต้ังสุข
ภัณฑ

5. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบและมีกิจนิสัยท่ีดี ในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการทํางาน การใชเคร่ืองมือ วัดสุ อุปกรณ งานติดต้ัง สวน
ประกอบของอาคาร งานตกแตงอาคารและงานระบบสุขาภิบาล

2. ปฏิบัติงานติดต้ังสวนประกอบของอาคาร งานพ้ืน งานผนัง งานวงกบประตู หนาตาง งานฝา
เพดาน งานบันไดลูกกรงงานสีอาคาร งานตกแตงอาคารท่ัวไป

3. ปฏิบัติงานระบบสุขาภิบาล ระบบน้ําใช ระบบนํ้าท้ิง ระบบบําบัด การติดต้ังสุขภัณฑ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการทํางาน การใชเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ งานติดต้ัง
สวนประกอบของอาคาร งานตกแตงอาคารและงานระบบสุขาภิบาล

2106-2113 งานเขียนแบบกอสราง  3 3 (6)
Construction Drawings 3

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการเขียนแบบกอสรางอาคารพาณิชย
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางอาคารพาณิชย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย เจตคติ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีดีใน
การประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบกอสรางอาคารพาณิชย
2. เขียนแบบรูปแปลน รูปตัด รูปดาน แบบขยายสวนประกอบอาคาร ผังโครงสราง ผังไฟฟา ผัง
สุขาภิบาล ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบอาคารพาณชิย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบกอสราง ความสัมพันธระหวางรูปแปลน รูปตัด รูปดาน 

แบบขยายสวนประกอบอาคาร ผังโครงสราง ผังไฟฟา ผังสุขาภิบาล ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบกอ
สรางของอาคารพาณชิย
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2106-2114 งานระดับกอสราง 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการใชเคร่ืองมืองานระดบั การใชกลองระดบั การทําระดับแบบ
ตางๆ

2. เพ่ือใหสามารถในทําระดับในงานกอสราง เขียนรูปตัดตามยาว ตามขวางและเสนชั้นความสูง 
คํานวณดินตัดดินถม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักเบ้ืองตนในการทําระดับ
2. สํารวจทําระดับดวยวิธีตาง ๆ
3. สํารวจทําระดับตามแนวยาว
4. สํารวจทําระดับตามแนวขวาง
5. กําหนดระดับในงานกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของกลองระดับ การทําระดับ เคร่ืองมือท่ีใชในการทําระดับ 

การใชกลองระดบั การทําระดับแบบตางๆ การเขียนรูปตัดตามยาว ตามขวาง เสนช้ันความสูงการคํานวณดินตัด
ดินถม การทําระดับในงานกอสราง การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ ในงานระดับ

2106-2115 การประมาณราคากอสราง  2 2 (2)
Construction Cost Estimation 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการประมาณราคางานกอสราง หาปริมาณวัสดุ คาแรงงาน คา
ดําเนินการ กําไร และภาษี

2. เพ่ือใหสามารถใชสถิติตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานกอสราง มาใชในการประมาณราคา คํานวณหาคาแรง
งาน คาดําเนินการ กําไร และภาษี

3. เพ่ือใหมีเจตคติ มีความรับผิดชอบ มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ วิธีการ ประมาณราคางานกอสราง
2. ปฏิบัติแยกปริมาณวัสดุ คาแรงงาน คาดําเนินการกําไรภาษี
3. คํานวณหาคาแรงงาน คาดําเนินงาน กําไร และภาษาจากสถิติตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานกอสราง
4. รวบรวมรายการตาง ๆ การประมาณราคางานกอสรางลงในตารางอยางถูกตอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการประมาณราคางานกอสราง การหาปริมาณ วัสดุกอสราง คา

แรง  คาดําเนินการ กําไร ภาษี สถิติตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานกอสราง

2106-2116 การตรวจและควบคุมงานกอสราง 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเบ้ืองตนในการควบคมุงานกอสราง บทบาทหนาท่ีของผูควบคุมงาน 
ผูตรวจงานกอสราง แบบรูปรายการ ระเบียบและสัญญางานกอสราง

2. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการควบคุมงาน การเขียนรายงานการกอสราง
3. เพ่ือใหมีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณในการควบคุมงานกอสราง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคนิคเบ้ืองตน ในการควบคุมงานกอสราง บทบาทและหนาท่ีของผูควบคุม
งาน และตรวจงานกอสราง

2. อานและเขาใจ แบบ รายการประกอบแบบ ระเบียบและสัญญางานกอสราง
3. เขียนรายงานการกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการเบ้ืองตนในการควบคุมงานกอสราง บทบาทหนาท่ีของผูควบคุมงาน ผูตรวจ

งานกอสราง แบบรูปรายการกอสราง ระเบียบการจางสัญญากอสราง ข้ันตอนการควบคุมงานเทคนิคการควบ
คุมงาน การเขียนรายงานการกอสราง

2106-2117 เทคนิคกอสราง  2 2 (2)
Construction Technique 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ เทคนิคการประกอบติดต้ัง สวนประกอบอาคาร ฝาเพดาน พื้น ผิว
พื้น ผนัง ประตูหนาตาง บันได ลูกกรง บัวเชิงผนัง หองนํ้า หองสวม บอเกรอะ บอซึม และวัสดุ
ประกอบตกแตงอาคารพักอาศัย

2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ เทคนิคการประกอบติดต้ัง สวนประกอบอาคาร ฝาเพดาน พ้ืนผิวพ้ืน ผนัง ประตู
หนาตาง บันได ลูกกรง บัวเชิงผนัง

2. เขาใจหลักการ เทคนิคการติดต้ังหองนํ้า หองสวม บอเกรอะ บอซึม และวัสดุประกอบตกแตง
อาคารพักอาศัย
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3. เลือกใชเทคนิคการติดต้ัง สวนประกอบอาคาร และวัสดุประกอบตกแตงอาคารไดเหมาะสมกับ
อาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการ เทคนิคการประกอบติดต้ัง สวนประกอบอาคาร ฝาเพดาน พื้น ผิวพ้ืนผนัง 

ประตูหนาตาง บันได ลูกกรง บัวเชิงผนัง หองนํ้า หองสวม บอเกรอะ บอซึม งานสุขาภิบาล และวัสดุประกอบ
ตกแตงอาคารพักอาศัย

2106-2118 กลศาสตรโครงสราง  2 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ ชนิดของแรง น้ําหนัก ชนิดของฐานรองรับ
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาแรงปฏิกิริยาของโครงสราง โมเมนตดัด แรงเฉือน ความเคนในองค
อาคาร

3. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ และความคิดริเริ่มสรางสรรค
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจพฤติกรรมของแรง นํ้าหนักบรรทุก ที่มีตอโครงสรางอาคาร
2. จําแนก ชนิดของแรง นํ้าหนัก ชนิดของฐานรองรับ
3. คํานวณหาแรงปฏิกิริยาของโครงสราง โมเมนตตัด แรงเฉือน ความดันในองคอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของแรง หรือน้ําหนักบรรทุกที่มีตอโครงสรางอาคาร ชนิดของแรง  นํ้าหนัก 

ชนิดของฐานรองรับ การหาแรงปฏิกิริยาของโครงสราง โมเมนตดัด แรงเฉือน ความเคนในองคอาคาร

2106-2119 การประมาณราคากอสราง  3 2 (2)
Construction Cost Estimation 3

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการประมาณราคาอาคารพาณชิย  และอาคารสาธารณะ
2. เพื่อใหสามารถประมาณราคาพาณิชย และอาคารสาธารณะ
3. เพ่ือใหสามารถจัดทําบัญชีรายการ วัสดุ แรงงาน คาใชจาย ภาษีและกําไร จัดทําเอกสารประกอบ
การเสนอราคา และประกวดราคา

4. เพ่ือใหมีเจตคติในดานความละเอียด รอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซ่ือสัตยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการประมาณราคาอาคารพาณชิย และอาคารสาธารณะ
2. ปฏิบัติประมาณราคาอาคารพาณิชย และอาคารสาธารณะ
3. จัดทําบัญชี รายการวัสดุ แรงงาน คาใชจาย ภาษีและกําไร
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4. จัดทําเอกสารประกอบการเสนอราคาและประกวดราคา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการประมาณราคา อาคารพาณิชย อาคารสาธารณะ หลักการคาํนวณคาแรง คาใชจาย คา
วัสดุ อุปกรณ กําไรและภาษีอากรในงานกอสราง จัดทําเอกสารเพื่อเสนอราคาและประกวดราคา

2106-2120 งานสีและการเคลือบผิว 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการงานสี ความปลอดภัย เทคนิคการใชเคร่ืองมืออุปกรณในงานสี
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณในงานสีและเคลือบผิว งานทาสี 
พลาสติก สีนํ้ามัน สีเคลือบผิว สียอม ทําน่ังราน

3. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ ในการเลือกวัสดุ อุปกรณโดยไมสงผลกระทบกับส่ิงแวดลอม
4. เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการงานสี ความปลอดภัย เทคนิคการใชเคร่ืองมืออุปกรณในงานสี
2. ปฏิบัติงานสี และเคลือบผิว งานทาสีพลาสติก สีนํ้ามัน สีเคลือบผิว สียอม
3. ปฏิบัติการทําน่ังราน
4. บํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณในงานสี ความปลอดภัย โดยไมสงผลกระทบกับส่ิงแวดลอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการในงานสี เคร่ืองมืออุปกรณทาสี พนสีพลาสติก สีนํ้ามัน สี

เคลือบผิว สียอม การผสมสี การเตรียมผิวงาน ขั้นตอนการทาส ีพนสี การทํานั่งราน และความปลอดภัย

2106-2121 อุปกรณอาคาร 2 (2)
Building Equipments

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนก ประเภท ชนิด ขนาด การติดตั้งอุปกรณอาคารสําหรับใชใน
อาคารพักอาศัย

2. เพ่ือใหมีความสามารถเลือกใชอุปกรณอาคาร สําหรับใชในอาคารพักอาศัย
3. เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนก ประเภท ชนิด ขนาดและการติดตั้งอุปกรณอาคารสําหรับใชในอาคารพัก
อาศัย

2. เลือกใชอุปกรณอาคาร สําหรับใชในอาคารพักอาศัย
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3. แยกประเภทชนิด ขนาด สวนประกอบ การติดต้ัง การใชงานของเคร่ืองสูบนํ้า เคร่ืองทําความรอน 
เคร่ืองกรองนํ้า ถังเก็บนํ้า เคร่ืองดับเพลิง เคร่ืองปรับอากาศ เครื่องระบายอากาศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับประเภท ชนิด ขนาด สวนประกอบ การติดต้ัง การใชงานของเคร่ืองสูบนํ้า เคร่ืองทํานํ้า

รอน เคร่ืองกรองนํ้า ถังเก็บนํ้า เคร่ืองดับเพลิง เครื่องปรับอากาศ เครื่องระบายอากาศ

2106-2122 งานสํารวจ  2 3 (6)
Surveying 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการ วิธีการสํารวจดวยกลองวัดมุม ในงานกอสราง
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการวางผังอาคาร วางแนว และใหระดับในงานกอสราง
3. เพ่ือใหมีทัศนคติท่ีดีในงานสํารวจ มีวินัย ความคิดริเริ่มสรางสรรค อนุรักษส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการสํารวจดวยกลองวัดมุม
2. สํารวจวางผังอาคารดวยกลองวัดมุม
3. สํารวจวางแนว ในงานกอสราง
4. สํารวจใหระดับในงานกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชกลองวัดมุมเพ่ืองานกอสราง การวัดมุมแนวราบ แนวด่ิง การวางผัง

อาคารดวยกลองวัดมุม การวางแนวทอระบายนํ้า การใหระดับแนวราบ แนวด่ิงในงานกอสราง

2106-2123 ทอและสุขภัณฑ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในงานทอ สุขภัณฑ การใชการบํารุงรักษา เคร่ืองมืออุปกรณงานทอ 
สุขภัณฑ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการประกอบ ติดต้ังทอ สุขภัณฑ และอุปกรณ
3. เพ่ือใหมีเจตคติ  มีความรับผิดชอบ  และจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการในงานทอ สุขภัณฑ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณงานทอ สุขภัณฑ
2. ประกอบติดต้ังระบบทอตอ สุขภัณฑและอุปกรณ สําหรับอาคารพักอาศัย
3. ทดสอบงานทอ สําหรับอาคารพักอาศัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการในงานทอสุขภัณฑ วิธีการใชงาน การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ

งานทอระบบสุขภัณฑ ข้ันตอนวิธีการประกอบติดต้ัง ทอนํ้าใช ทอระบายน้ําทิ้ง ทอโสโครก ทอระบายอากาศ
สุขภัณฑ  และอุปกรณการทดสอบงานทอ สําหรับอาคารพักอาศัย

2106-2124 ปฏิบัติวิชาชีพชางกอสราง 6 (12)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในการปฏิบัติการกอสราง
2. เพ่ือใหมีทักษะในการกอสรางงานโยธา กอสรางอาคารและงานตกแตง
3. เพ่ือใหมีเจตคติมีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติงานกอสราง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการทํางานวิชาชีพกอสราง
2. ปฏิบัติงานกอสรางอาคาร และงานสนาม
3. ตรวจและควบคุมงานกอสรางอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานกอสรางอาคาร งานตกแตง งานโครงสรางไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก

และช้ินสวนสําเร็จรูป งานสี

2106-2125 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 (3)
Concrete Technology

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ สมบัติของวัสดุท่ีใชทําคอนกรีต และสมบัติของคอนกรีต
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ การหาปริมาณวัสด ุท่ีใชผสมคอนกรีต
3. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการเทคอนกรีต การทําคอนกรีตใหแนน การบมคอนกรีต
4. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ พฤติกรรมของคอนกรตี ทางดานกําลังรับนํ้าหนักบรรทุก และเปล่ียน
แปลงรูปราง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชทําคอนกรีต และคุณสมบัติของคอนกรีต
2. เขาใจหลักการหาปริมาตรวัสดุผสมคอนกรีต
3. เขาใจพฤติกรรมของคอนกรีต ทางดานการรับกําลัง นํ้าหนักบรรทุก และการเปลี่ยนรูปราง
4. ผสมคอนกรตี เทคอนกรีต ทําคอนกรตีใหแนน และบมคอนกรีต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจําแนกชนิดของซีเมนต สมบัติของซเีมนตชนิดตาง ๆ การคัดเลือกมวล

รวมท่ีดีตอการใชงาน ปริมาณท่ีใชผสมคอนกรีต การเทคอนกรตีลงในแบบ การเทคอนกรีตลงในแบบ การทํา
คอนกรตีใหแนน การบมคอนกรีต ระยะเวลาของการใชงานพฤติกรรมของคอนกรีตทางดานกําลังรับนํ้าหนัก
บรรทุก และการเปล่ียนแปลงรูปราง

2106-2126 งานเช่ือมเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจ หลักการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมืองานเช่ือม
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเตรียมงานเช่ือมแบบตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณที่ดีในงานวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใช บํารุงรักษาเคร่ืองมืองานเช่ือม กฎและความปลอดภัยในงานเช่ือม
2. เตรียมงานเช่ือมแบบตาง ๆ
3. เช่ือมไฟฟา และเช่ือมแกสแบบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใชและบํารุงรักษาเครื่องมืองานเชื่อม อุปกรณการเช่ือม ลักษณะการตอ

รอยเช่ือมแบบตาง ๆ การเตรียมงานปฏิบัติการเช่ือมแกสและไฟฟา ความปลอดภัยในการเช่ือม

2106-2127 งานอะลมิูเนียมอาคาร 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเคร่ืองมือ ชนิดของวัสดุ อุปกรณงานอะลูมิเนียม
2. เพ่ือใหมีสามารถประกอบติดต้ังงานอะลูมิเนียมอาคาร
3. เพ่ือใหมีสามารถประกอบติดต้ังงานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม
4. เพ่ือใหสามรถคิดราคางานอะลูมิเนียม
5. เพ่ือใหปฏิบัติงานอะลูมิเนียมดวยความประณีต  เรียบรอย ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชเคร่ืองมือ ชนิดของวัสดุ อุปกรณงานอลูมิเนียม
2. คิดราคางานอลูมิเนียม
3. ประกอบติดต้ังงานอลูมิเนียมอาคารและผลิตภัณฑอลูมิเนียม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  การใช การบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัสดุอุปกรณ  ชนิดของอะลูมิเนียม  เสน

หนาตัด การประกอบติดต้ังโครงสรางอะลูมิเนียมอาคาร  ประกอบติดต้ังผลิตภัณฑอะลูมิเนียม ประมาณราคา
งานอะลูมิเนียมประเภทตาง ๆ

2106-2128 งานปนู  3 2 (4)
Masonry Work 3

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ และมีทักษะงานกออิฐประดับเซาะรอง โชวแนว งานกอโคง  งาน
ทําบัว สลัดเม็ด สลัดดอก แตะดึง  งานหินลาง หินขดั งานบุผนังและงานปูพ้ืนดวยวัสดุชนิดตางๆ

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนผูมีวินัย ประณีตรอบคอบ รักษาความปลอดภัย และ
อนุรักษส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกออิฐแบบตาง ๆ งานฉาบปูน หินลาง หินขดั งานบุผนังและงานปูพ้ืนแบบตาง ๆ
2. กออิฐประดับ โชวแนว เซาะรอง งานกอโคง
3. ฉาบปูน สลัดเม็ด สลัดดอก แตะดึง และทําบัวแบบตาง ๆ
4. ทําหินลาง หินขัดแบบตาง ๆ
5. บุผนัง และปูพื้นดวยวัสดุชนิดตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานกออิฐประดับเซาะรองโชว แนวงานกอโคง งานทําบัวสลัดเม็ดสลัดดอก

แตะตึง งานหินลาง หินขดั งานบุผนัง และปูพื้นดวยวัสดุชนิดตางๆ

2106-2201 เทคโนโลยีคอนกรีต 2 (2)
Concrete Technology

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชทําคอนกรีต และคอนกรีต
2. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการหาปริมาณวัสดุท่ีใชผสมคอนกรีต
3. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการเท  การทําใหแนนและการบมคอนกรีต
4. เพ่ือใหมีความเขาใจพฤติกรรมของคอนกรีตทางดานกําลังรับนํ้าหนักบรรทุกและการเปล่ียนรูป

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจประเภทของปูนซีเมนตปอรตแลนดและการใชงาน คุณสมบัติของคอนกรีต คุณสมบัติของ
วัสดุผสมท่ีใชผสมคอนกรีต

2. ผสมคอนกรตี เท ทําใหแนนและบมคอนกรีต
3. ทดสอบกําลังรับนํ้าหนักของคอนกรีต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับชนิด สมบัติของซีเมนตแตละชนิด หลักการคัดเลือกมวลรวมท่ีดีเพ่ือใชผสมในการทํา

คอนกรตี การเทคอนกรีตลงในแบบ การทําคอนกรตีใหแนน การบมคอนกรีตระยะเวลาของการใชงาน พฤติ
กรรมของคอนกรีตทางดานกําลังรับนํ้าหนักบรรทุก และการเปล่ียนรูป

2106-2202 โครงสรางเบ้ืองตน 3 (3)
Fundamental Structure

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจพฤติกรรมของโครงสรางอาคารเน่ืองจากแรงหรือนํ้าหนักบรรทุกกระทํา
2. เพื่อใหสามารถหาแรงตานทานภายใน ความเคนและความเครียดท่ีเกิดขึ้นในโครงสรางภายใต
สภาวะสมดุล

3. เพ่ือใหสามารถหาแรงปฏิกิริยา แรงในแนวแกน แรงเฉือน และโมเมนตดัด
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจพฤติกรรมของโครงสรางในสวนของแรงและนํ้าหนักบรรทุก
2. คํานวณหาความเคนและความเครียด และความสัมพันธระหวางความเคนความเครียดแบบงาย ๆ
3. คํานวณหาแรงปฏิกิริยา และเขียนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด แบบงาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของโครงสรางอาคารเนื่องจากแรงหรือนํ้าหนักบรรทุกกระทํา ชนิดของแรง

หรือนํ้าหนักบรรทุก ชนิดของฐานรองรับ แรงตานทานภายใน ความเคนและความเครียดท่ีเกิดข้ึนในช้ินสวน
ของโครงสรางภายใตสภาวะสมดุล ความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียด ความเคนเน่ืองจากอุณหภูมิ
แปรเปล่ียน ความเคนในโครงสรางผนังบาง ความเคนในรอยตอแบบหมุดยํ้า สลักเกลียว และเช่ือม การหาแรง
ในช้ินสวนของโครงขอหมุน การหาและการเขียนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัดในคาน

2106-2203 เทคนิคกอสราง 1 2 (2)
Construction Techniques 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง การลําเลียงวัสด ุ การเก็บรกัษาวัสดุ อุปกรณ
และเคร่ืองมือ การปกผัง การทําระดับ การหาตําแหนงศูนยกลางขององคอาคาร เทคนิคการติด
ตั้งและการสรางอาคารพักอาศัยชั้นเดียว

2. เพ่ือใหมีเจตคติ  คานิยม  และความรับผิดชอบตอวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจวิธีการกอสรางและเทคนิคในการกอสรางอาคารช้ันเดียว
2. จัดเตรียมพ้ืนท่ีกอสราง ลําเลียงวัสดุ เก็บวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือ วางผังอาคารและทําระดับเพื่อ
การกอสรางอาคาร
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3. กําหนดวิธีการกอสรางอาคารชั้นเดียว
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับการเตรียมพ้ืนท่ีสําหรับงานกอสราง การลําเลียงวัสดุ การเก็บรกัษาวัสดุ อุปกรณและ
เครื่องมือ การปกผัง การทําระดับ การหาตําแหนงศูนยกลางขององคอาคารท่ีทําหนาท่ีรับนํ้าหนักบรรทุก  
เทคนิคการติดตั้งและการสรางอาคารพักอาศัยชั้นเดียว

2106-2204 เทคนิคกอสราง  2 2 (2)
Construction Techniques 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการและข้ันตอนในการดําเนินงานกอสรางอาคาร 2 ชั้น เทคนิคการทํางาน
ฐานรากต้ืนและฐานรากลึก การหาศูนยกลางของเสาเข็มและการตอกเข็ม การติดตั้งองคอาคาร
และการสรางอาคารท้ังระบบ การแกไขปญหาหนางาน

2. เพ่ือใหมีเจตคติ คานิยม และความรับผิดชอบตอวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจวิธีการกอสรางและเทคนิคในการกอสรางอาคาร 2 ชั้น การกอสรางฐานรากชนิดตาง ๆ  
การหาศูนยกลางเสาเข็ม การตอกเสาเข็ม การติดตั้งองคอาคารและสรางองคอาคาร การแกไข
ปญหาหนางานท่ีเกิดข้ึน

2. กําหนดวิธีการกอสรางอาคาร 2 ชั้น
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับวิธีการและขั้นตอนในการดําเนินงานกอสรางอาคาร 2 ชั้นตามรูปแบบและรายการ  
เทคนิคการทํางานฐานรากตื้นและฐานรากลึก การหาศูนยกลางเสาเข็มและการตอกเสาเข็ม  การติดต้ังองค
อาคารและการสรางอาคารทั้งระบบ การแกไขปญหาหนางาน

2106-2205 การประมาณราคา 1 2 (2)
Construction Cost Estimation 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการประมาณราคา หนาที่และคุณสมบัติของผูประมาณราคา  ข้ันตอน

การประมาณราคาสถิติในงานประมาณราคา การคํานวณหาพ้ืนท่ีปริมาตร และการแยกรายการ
วัสดุงานดิน งานไม งานคอนกรตี งานเหล็กเสรมิ และงานกออิฐฉาบปูน

2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดถ่ีถวน และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน
ประมาณราคา
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประมาณราคา ขั้นตอนการประมาณราคาโดยใชคํานวณหาพื้นที่และปริมาตรของ
งาน

2. แยกรายการงานดิน งานไม งานคอนกรตี งานเหล็กเสริม และงานกออิฐฉาบปูน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการประมาณราคา หนาท่ีและคุณสมบัติของผูประมาณราคา ขั้นตอนการประมาณราคา
สถิติในงานประมาณราคา การคํานวณหาพ้ืนท่ีปริมาตร และการแยกรายการวัสดุงานดิน งานไม งานคอนกรตี 
งานเหล็กเสริม และงานกออิฐฉาบปูน

2106-2206 การประมาณราคา 2 2 (2)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน2106-2205 การประมาณราคา 1)

Construction Cost Estimation 2
จุดประสงครายวิชา

1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและขัน้ตอนการประมาณราคา การแยกวัสดุ อุปกรณ และคาแรง
ของงานโครงสรางอาคาร งานสวนประกอบอาคาร งานระบบ และงานตกแตงอาคาร คํานวณ
และทําบัญชีรายการ คาวัสดุ อุปกรณ คาแรง คาใชจาย และกําไร

2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดถ่ีถวน และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน
ประมาณราคา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจข้ันตอนการประมาณราคาและแยกวัสดุอุปกรณ
2. คิดคาแรงของงานโครงสรางอาคาร
3. คํานวณรายการคาวัสด ุอุปกรณ คาแรง คาใชจายและกําไร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและขั้นตอนการประมาณราคา การแยกวัสดุ อุปกรณ และคาแรงของงานโครงสราง

อาคาร งานสวนประกอบอาคาร งานระบบ และงานตกแตงอาคาร คํานวณและทําบัญชีรายการ คาวัสดุ อุปกรณ 
คาแรง คาใชจาย และกําไร

2106-2207 การสํารวจ 3 (6)
Surveying

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเก่ียวกับการวัดระยะ การทําระดับ การทําวงรอบ และการใชเครื่อง
มือและอุปกรณในงานสํารวจ

2. เพ่ือใหสามารถวัดระยะ ทําระดับ ทําวงรอบ
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ  และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานสํารวจ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณในงานสํารวจ
2. วัดระยะ คํานวณหาพ้ืนท่ีและปริมาตร ทําระดับ ทําวงรอบ คํานวณหาพิกัดและปรับแกงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวัดระยะ การใชเครื่องมือและอุปกรณในการวัดระยะ การคํานวณหาพ้ืนท่ีและ

ปริมาตร การทําระดับ การใชเคร่ืองมือและอุปกรณในงานระดับ การคาํนวณและการปรับแกงานระดบั การทํา
วงรอบ การใชเคร่ืองมือและอุปกรณในงานวงรอบ การคํานวณหาพิกัด และการปรับแกงานวงรอบ

2106-2208 การสํารวจเสนทาง 3 (6)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน2106-2207. การสํารวจ)

Route Surveying
จุดประสงครายวิชา

1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการและข้ันตอนการสํารวจเสนทาง
2. เพ่ือใหสามารถการสํารวจเสนทาง หาแนวศูนยกลางและการกําหนดเขตทาง หาระดับในงาน
สํารวจเสนทาง เก็บรายละเอียดในเขตทาง สํารวจการระบายนํ้า วางโคงทางราบแบบโคงกลม
และโคงทางต้ัง ยกโคง ขยายโคง

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานสํารวจเสนทาง
มาตรฐานรายวิชา

1. เลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณในงานสํารวจเสนทาง
2. หาแนวศูนยกลางและกําหนดเขตทาง เก็บรายละเอียดในเขตทาง
3. หาระดับในงานสํารวจเสนทางและงานวางทอระบายนํ้า
4. วางโคง ยกโคง ขยายโคง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับข้ันตอนการสํารวจเสนทาง  การหาแนวศูนยกลางและกําหนดเขตทาง  การ

หาระดับในงานสํารวจเสนทาง  การเก็บรายละเอียดในเขตทาง  การสํารวจการระบายนํ้า  การวางโคงทางราบ
แบบโคงกลม  การวางโคงทางต้ัง  การยกโคง  การขยายโคง

2106-2209 เขยีนแบบโยธา 1 2 (3)
Construction Drawing 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการเขียนแบบโยธา
2. เพ่ือใหสามารถเลือกขนาดกระดาษ ขนาดของตัวเลขและตัวอักษร ชนิดและความหนาของเสน 
ใชมาตราสวน บอกขนาด และใชสัญลักษณในงานเขียนแบบโยธา เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต 
ภาพสามมิติ ภาพฉาย รูปตัด รูปตัดยอสวน
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3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานเขียนแบบโยธา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขียนแบบงานท่ีมอบหมายถูกตองตามหลักการ
2. เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตไดถูกตอง
3. เขียนภาพสามมิติไดถูกตอง
4. เขียนภาพฉาย รูปตัด และรูปยอสวนไดถูกตอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการเขียนแบบ ขนาดของกระดาษ ขนาดของตัวเลขและตัวอักษร ชนิดและ

ความหนาของเสน การใชมาตราสวน การบอกขนาด สัญลักษณท่ีใชในงานเขียนแบบ การเขียนแบบรูปทรง
เรขาคณิต ภาพสามมิติ ภาพฉาย รูปตัด รูปตัดยอสวน

2106-2210 เขยีนแบบโยธา 2 2 (3)
Construction Drawing 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบเฟอรนิเจอรงานไม
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบงานไม เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตสําหรับงานไม เขียนแบบเกาอ้ี โตะ
และตู เขียนแบบวงกบประตูและหนาตาง เขียนยอแบบและการเขียนรูปตัดขยายแบบ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานเขียนแบบโยธา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขียนแบบและกําหนดสัญลักษณในงานไม
2. เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิตของงานไม
3. เขียนแบบเกาอ้ี โตะและตูพรอมกําหนดรายละเอียด
4. เขียนแบบวงกบ กรอบบานประตู หนาตาง พรอมกําหนดรายละเอียด
5. เขียนแบบ ยอแบบ ขยายแบบ รูปตัดงานไมไดถูกตอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสัญลักษณตางๆ ในการเขียนแบบงานไม การเขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต

สําหรับงานไม การเขียนแบบเกาอ้ี โตะและตู การเขียนแบบวงกบประตูและหนาตาง การเขียนแบบบานประตู
และหนาตาง การเขียนแบบผลิตภัณฑไมอ่ืนๆ  การเขียนยอแบบ และการเขียนรูปตัดขยายแบบ

2106-2211 เขยีนแบบโยธา 3 2 (3)
Construction Drawing 3

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการเขียนแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรมในงานกอสราง
อาคารไม
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2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรมในงานกอสรางอาคารไม
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานเขียนแบบโยธา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขยีนแบบฐานรากและกําหนดรายละเอียดตาง ๆ
2. เขียนแบบขยายรายละเอียดโครงสราง เสา คาน ตง พื้น
3. เขียนแบบขยายรายละเอียดโครงสรางหลังคา
4. เขียนแบบขยายรายละเอียดประตู หนาตาง บันไดไม การตีฝาไม ฝา
5. เขียนแบบขยายรายละเอียดหองนํ้า  หองสวม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรมในงานกอสราง

อาคารไม สัญลักษณของวัสดุและเคร่ืองหมายท่ีใชในการเขียนแบบ การขยายแบบ และการเขียนภาพตัดงาน
ฐานราก วางเสา คาน ตงและพ้ืน การวางโครงหลังคาอยางงาย งานขยายประตูและหนาตาง บันไดไม การตีฝา
ไม ฝาเพดาน หองนํ้าและหองสวม

2106-2212 เขยีนแบบโยธา 4 2 (3)
Construction Drawing 4

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการและหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรมในงานกอสราง
บานพักอาศัยประเภทอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและบานคร่ึงตึกคร่ึงไม

2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรมในงานกอสรางบานพักอาศัยประเภท
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและบานคร่ึงตึกคร่ึงไม

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานเขียนแบบโยธา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขียนแบบสถาปตยกรรมบานพักอาศัยท่ีเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบานคร่ึงตึกคร่ึงไม
2. เขียนแบบวิศวกรรมบานพักอาศัยท่ีเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก และบานคร่ึงตึกคร่ึงไม
3. เขียนแบบไฟฟาบานพักอาศัย
4. เขียนแบบวิศวกรรมสุขาภิบาลบานพักอาศัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการและหลักการเขียนแบบสถาปตยกรรมและวิศวกรรมในงานกอสราง

บานพักอาศัยประเภทอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและบานคร่ึงตึกคร่ึงไม แปลนพ้ืน แปลนฐานราก คานคอดิน 
คาน ตง พื้น แปลนโครงหลังคา แปลนไฟฟา แปลนประปา การเขียนรูปตัด รูปดาน และการเขียนแบบขยาย
สวนตางๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก คาน พื้น และบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ประต ูหนาตาง การจัดวาง
สุขภัณฑในหองนํ้าและหองสวม บอเกรอะ บอซึม
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2106-2213 งานไม 1 3 (6)
Wood Work 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการลับ การปรับ การแตงเคร่ืองมือชางไม การเพลาะไม การตัดไม การ
ไสไม การเจาะไม การวัดขนาดชิ้นงาน การประกอบชิ้นงาน

2. เพ่ือใหสามารถลับ ปรับ แตงเคร่ืองมือชางไม เพลาะไม ตัดไม ไสไม เจาะไม วัดขนาดช้ินงาน 
ประกอบช้ินงาน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  มีความรับผิดชอบ  และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานไม
มาตรฐานรายวิชา

1. ลับ  ปรับแตง เคร่ืองมือชางไม
2. ใชเคร่ืองมือเพลาะ  ตัด  ไส และเจาะ
3. วัดขนาดช้ินงานและประกอบช้ินงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการลับ การปรับ การแตงเคร่ืองมือชางไม  และการเพลาะไม  การตัดไม การ

ไสไม  การเจาะไม  การวัดขนาดชิ้นงาน  การประกอบชิ้นงาน

2106-2214 งานไม 2 3 (6)
Wood Work 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไมดวยเครื่องมือกลและเครื่องจักร
กล

2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองจักรกลในงานไสเพลาะ ไสขนาด เล่ือย ตัดและซอยไม เจาะรูผาเดือย ขึ้น
รูปอยางงาย ทํารางล้ิน  บังใบ ทําวงกบ บานประตู บานหนาตาง พ้ืนและผนังไม

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานไม
มาตรฐานรายวิชา

1. ใชเคร่ืองจักรกลงานไมไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
2. ใชเคร่ืองจักรกลทําวงกบไม กรอบบานประตู หนาตางไม พ้ืนและผนังไม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานไมดวยเครื่องมือกลและเครื่องจักรกลการใช

เครื่องไสเพลาะ เคร่ืองไส เคร่ืองเล่ือยรัศมี เคร่ืองเล่ือยวงเดือน เคร่ืองเจาะ เครื่องขัดกระดาษทราย เคร่ืองเล่ือย
สายพาน เคร่ืองลอกบัว เครื่องกลึง เคร่ืองเล่ือยฉลุ เครื่องทําคม เคร่ืองอัด งานไสเพลาะ งานไสขนาด งานเล่ือย 
ตัดและซอยไม งานเจาะรูผาเดือย งานข้ึนรูปอยางงาย งานรางล้ิน งานบังใบ และการทําวงกบ บานประตู บาน
หนาตาง พ้ืนและผนังไม
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2106-2215 เคร่ืองจักรกลงานไม 3 (6)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน 2106-2213  งานไม  1)

Wood Working Machine
จุดประสงครายวิชา

1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานและเทคนิคการใชเคร่ืองจักรกลงานไม
2. เพ่ือใหสามารถตัดข้ึน รูปโคง กัดข้ึนรูปลักษณะตางๆ กลึงข้ึนรูป ฉลุลวดลาย ทําประตู  หนาตาง 
พื้น ฝาไม และเคร่ืองเรือนบํารุงรักษา ประกอบติดต้ัง ลับคมใบมีด ใบเล่ือยสายพาน ใบเล่ือยวง
เดือน ดอกกัด ดอกสวาน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา

1. ใชเคร่ืองจักรกลงานไมเพ่ืองานตัด กลึง ฉลุ
2. ลับคมใบมีด ใบเล่ือย ดอกสวาน
3. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไม
4. ประกอบและติดต้ังใบมีดในเคร่ืองจักรกลงานไม
5. ใชเคร่ืองจักรกลทําประตู หนาตาง  พื้น  ฝา และเครือ่งเรือนไม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานไมดวยเคร่ืองจักรกล งานตัดข้ึนรูปโคง งานกัดขึ้นรูป

ลักษณะตางๆ งานกลึงข้ึนรูป งานฉลุลวดลาย งานลับคมใบมีด ใบเล่ือยสายพาน ใบเล่ือยวงเดือน ดอกกัด ดอก
สวาน และการบํารุงรักษา การประกอบติดต้ังใบมีด การสรางชิ้นงานไมตางๆประตู หนาตาง พื้น ฝาไม และ
เคร่ืองเรือน

2106-2216 งานกอสรางอาคาร 1 3 (6)
Building Construction Work 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการกออิฐ ฉาบปูน และใชเคร่ืองมือถูกตองเหมาะสม
2. เพ่ือใหสามารถกอและฉาบปูนสําหรับการทํากําแพงกออิฐคร่ึงแผน กําแพงอิฐกอฉากหน่ึงมุมคร่ึง
แผน กําแพงกออิฐสองมุมครึ่งแผน กําแพงอิฐกอครึ่งแผนของบอนํ้า กําแพงอิฐกอเต็มแผน 
กําแพงอิฐกอแผนคร่ึง เสาอิฐกอรูปส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม แปดเหล่ียม เสาและกําแพงอิฐกอ กอ
กําแพงคอนกรีตบล็อก  กอกําแพงอิฐมวลเบา  และการแตงแนวกอท้ังแนวระดับและแนวด่ิง

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานกออิฐและฉาบปูน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจวิธีการกออิฐและฉาบปูนและการใชเคร่ืองมืองานปูน
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2. กออิฐและฉาบปูนกําแพงกออิฐ ½ แผน  กําแพงอิฐกอฉาก 1 มุม  ½ แผน  กําแพงกออิฐ 2 มุม ½ 
แผน  กําแพงอิฐกอ ½ แผนของบอนํ้า กําแพงอิฐกอเต็มแผนและกออิฐเสารูปสามเหล่ียม  หก
เหล่ียม  และแปดเหล่ียม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการและวิธีการกออิฐและฉาบปูน การใชเครื่องมือท่ีถูกตองและเหมาะสมในงาน

กออิฐและฉาบปูน และปฏิบัติงานกอและฉาบปูนสาํหรบัการทํากําแพงกออิฐครึง่แผน กําแพงอิฐกอฉากหน่ึง
มุมคร่ึงแผน กําแพงกออิฐสองมุมคร่ึงแผน กําแพงอิฐกอคร่ึงแผนของบอนํ้า กําแพงอิฐกอเต็มแผน กําแพงอิฐกอ
แผนครึ่ง เสาอิฐกอรูปส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม และแปดเหล่ียม เสาและกําแพงอิฐกอ กอกําแพงคอนกรีตบล็อก กอ
กําแพงอิฐมวลเบา และการแตงแนวกอท้ังแนวระดับและแนวด่ิง

2106-2217 งานกอสรางอาคาร 2 3 (6)
Building Construction Work 3

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการทํางานคอนกรีตและคอนกรีตเหล็กเสริม
2. เพ่ือใหสามารถทํางานงานคอนกรีตและเหล็กเสริม ใชเคร่ืองมือและอุปกรณ เตรียมงาน ทําแบบ 
เสริมเหล็ก หาสัดสวนการผสม ลําเลียง เท  บม และถอดแบบ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานคอนกรีตเสริมเหล็ก
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการและวิธีการปฏิบัติงานคอนกรีตเสริมเหล็กและการใชเคร่ืองมืออุปกรณ
2. ทําแบบหลอคอนกรีต ใสเหล็กเสริม และหาสัดสวนการผสมคอนกรีต การเท ถอดแบบและบม
คอนกรตี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและวิธีการทํางานคอนกรีตและคอนกรีตเหล็กเสริม การใชเคร่ืองมือ

และอุปกรณในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก การเตรยีมงาน การทําแบบ การเสริมเหล็ก การหาสดัสวนการผสม การ
ลําเลียง การเท การบม การถอดแบบ

2106-2218 งานกอสรางอาคาร 3 3 (6)
Building Construction Work 3

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหความเขาใจหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการกอสรางอาคาร การใชเคร่ืองมืออุปกรณใน
งานกอสรางอาคาร

2. เพื่อใหสามารถกอสรางอาคาร การจัดเตรียมบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง การเก็บวัสดุ การวางผังอาคาร 
การทําฐานราก การตอและติดต้ังองคอาคารของโครงสรางท้ังระบบ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและขัน้ตอนการกอสรางอาคารคอนกรีต
2. เตรียมพื้นที่กอสรางอาคาร เก็บวัสดุ วางผังทําฐานราก และติดต้ังโครงสรางท้ังระบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการ ขั้นตอนการกอสรางอาคาร การใชเคร่ืองมือและอุปกรณใน

งานกอสรางอาคาร งานกอสรางอาคารเก่ียวกับการจัดเตรียมบริเวณพ้ืนท่ีของการกอสราง การเก็บวัสดุ การวาง
ผังอาคาร การทําฐานราก การตอและติดต้ังองคอาคารของโครงสรางท้ังระบบ

2106-2219 งานสุขาภิบาล 3 (6)
Sanitary Work

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของงานสุขาภบิาล และระบบทอในอาคารพักอาศัย
2. เพ่ือใหสามารถทํางานทอภายในอาคารท้ังระบบทอนํ้าดีและทอนํ้าเสีย ติดต้ัง ตรวจสอบ บํารงุ
รักษาระบบทอตามขอกําหนดทางดานวิศวกรรมของอาคารพักอาศยั

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี มีความรับผิดชอบ และกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานสุขาภิบาล
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจวิธีการเดินทอนํ้าดีและนํ้าเสียภายในอาคาร ระบบทอ ขนาดของทอ ชนิดและอุปกรณ 
พรอมการติดต้ัง ทอระบายอากาศและทอบอเกรอะ - บอซึม

2. เดินทอนํ้าดี  นํ้าเสีย ภายในอาคารตลอดจนติดตั้งอุปกรณ ซอมบํารงุอุปกรณทอทุกชนิดภายใน
อาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานทอภายในอาคารท้ังระบบทอนํ้าดีและทอนํ้าเสีย องคประกอบของระบบ หนาท่ี 

ขนาดของทอ อุปกรณและการติดต้ังตามขอกําหนดทางดานวิศวกรรมของอาคารพักอาศัย ทอระบายอากาศและ
ทอบอเกรอะ-บอซึม การตรวจสอบ และการบํารุงรักษาระบบทอ

2106-2220 กฎหมายกอสราง 2 (2)
Construction Law

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวง และ
กฎหมายแรงงาน และสัญญาท่ีเก่ียวกับการกอสราง

2. เพ่ือใหสามารถชวยรางและเขียนสัญญา เอกสารประกอบสัญญา ขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวกับงาน
กอสราง

3. เพ่ือใหมีเจตคติมีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในการประกอบวิชาชีพกอสราง
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ  กฎกระทรวง และกฎหมายแรงงาน  สัญญากอสราง 
เอกสารประกอบสัญญา การรางและการเขียนสัญญา  ขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานกอสราง

2. เขียนสัญญา  และขอกําหนดตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานกอสราง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการของพระราชบัญญัต ิขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวง และกฎหมายแรงงาน สัญญา
กอสราง เอกสารประกอบสัญญา การรางและเขียนสัญญา ขอกําหนดตางๆ ท่ีเก่ียวกับงานกอสราง

2106-2221 งานโยธา 3 (6)
Civil Construction Practice

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในการปฏิบัติการกอสรางงานโยธา
2. เพ่ือใหมีทักษะในการกอสรางงานโยธา กอสรางอาคารและงานตกแตง
3. เพ่ือใหมีเจตคติมีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณ ในปฏิบัติงานโยธา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในการปฏิบัติการกอสรางงานโยธา
2. วางแผนปฏิบัติการกอสรางงานโยธา
3. ปฏิบัติงานโยธา  งานอาคารและงานตกแตง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานโยธา งานอาคาร งานตกแตง งานถนน งานทอระบบนํ้า งานสะพาน งาน

คลองสงนํ้า งานโครงสรางไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็กและช้ินสวนสําเร็จรูป งานสี

2106-2301 พืน้ฐานการออกแบบ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพ้ืนฐานการออกแบบเก่ียวกับ ขนาดและมิติ มาตรฐานของมนุษยท่ี
จอดรถ กลับรถ ครุภัณฑ สุขภัณฑ

2. เพ่ือใหสามารถจัดครุภัณฑสุขภัณฑ ท่ีจอดรถ กลับรถ ตามมิติมาตรฐาน
3. เพ่ือใหสามารถนําไปใช ในการออกแบบอาคารพักอาศัยขนาดเล็กได
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานอยาง สมํ่าเสมอ ประณีต  ละเอียดรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบเก่ียวกับขนาดสัดสวนมนุษย ในการจัดครุภัณฑ สุขภัณฑท่ีเหมาะสมใน
การใชสอย

2. เขาใจหลักการออกแบบเก่ียวกับขนาดของท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ
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3. ออกแบบจัดวางครุภัณฑ สุขภัณฑ หนาตาง ๆ ในอาคารพักอาศัยขนาดเล็กไดอยางเหมาะสม
4. ออกแบบท่ีจอดรถยนต  ท่ีกลับรถยนตไดอยางเหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการพ้ืนฐานการออกแบบเก่ียวกับ ขนาดสัดสวนมนุษย ขนาดและจัดครุภัณฑ 

สุขภัณฑ ตามมิติมาตรฐาน ในอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก ในลักษณะการจัดแบบตางๆ มาตรฐานท่ีจอดรถยนตท่ี
กลับรถยนต และถนน

2106-2302 การออกแบบสถาปตยกรรม  1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ และแนวทางการออกแบบอาคารพักอาศัยช้ันเดียว
2. เพื่อใหสามารถออกแบบอาคารพักอาศัยชั้นเดียว โดยนําองคประกอบ และขนาดของพ้ืนท่ีใชสอย
มาใชไดถูกตองตามหลักการออกแบบ  และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีใชสอย  ซึ่งมีความสัมพันธกับรูปทรงโครงสราง
และกฎหมายของอาคารพักอาศัยชั้นเดียว

2. หาขนาดพื้นท่ีใชสอยแตละองคประกอบในอาคารพักอาศัย
3. วิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบ ของอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก
4. ออกแบบและนําเสนองานออกแบบอาคารพักอาศัยช้ันเดียว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและแนวทางการออกแบบองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอย ขนาดของ

พ้ืนท่ีหอง รูปทรงและโครงสรางของอาคาร กฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการออกแบบอาคารพักอาศัยช้ันเดียว 
ออกแบบ และการนําเสนอผลงานการออกแบบอาคารพักอาศัยช้ันคร่ึง และสองช้ัน และฝกหัดการออกแบบ
ระยะสั้น อาคารพักอาศัยชั้นเดียว

2106-2303 การออกแบบสถาปตยกรรม  2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ แนวทางการออกแบบอาคารพักอาศัยช้ันคร่ึง และสองช้ัน
2. เพื่อใหสามารถออกแบบอาคารพักอาศัยชั้นครึ่ง และสองช้ัน โดยนําองคประกอบของขนาดพ้ืนท่ี
ใชสอยมาออกแบบไดถูกตอง ตามหลักการออกแบบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางานมีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตยรับผิดชอบ ตรงตอเวลา
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีใชสอย  ซึ่งมีความสัมพันธกับรูปทรงโครงสราง
และกฎหมาย ของอาคารพักอาศัยชั้นครึ่งและสองชั้น

2. หาขนาดพื้นที่ใชสอยแตละองคประกองในอาคารพักอาศัย
3. วิเคราะหความสัมพันธขององคประกอบ  ของอาคารพักอาศัยชั้นครึ่งและสองชั้น
4. ออกแบบและนําเสนองานออกแบบอาคารพักอาศัยช้ันคร่ึงและสองช้ัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและแนวทางการออกแบบองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยขนาดของ

พ้ืนท่ีหอง รูปทรงและโครงสรางของอาคาร กฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการออกแบบ  อาคารพักอาศัยชั้นครึ่ง 
และสองช้ัน ออกแบบ และการนําเสนอผลงานการออกแบบอาคารพักอาศัยชั้นครึ่ง และสองช้ัน และฝกหัดการ
ออกแบบระยะส้ันอาคารพักอาศัยช้ันคร่ึงและสองช้ัน

2106-2304 การออกแบบสถาปตยกรรม  3 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการแนวทาง และขอพิจารณาสภาพแวดลอมเพ่ือออกแบบอาคารพัก
อาศัยสองช้ันขนาดใหญ  และอาคารสาธารณะขนาดเล็ก

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบอาคารพักอาศัยสองชั้นใหญ และออกแบบระยะสั้นอาคารสาธารณะ
ขนาดเล็กโดยนําองคประกอบ และขนาดของพ้ืนท่ีใชสอยมาใชไดถูกตอง ตามหลักการออกแบบ
และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตยรับผิดชอบ ตรงตอเวลา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการและแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีใชสอย  ซึ่งมีความสัมพันธกับรูปทรงโครงสราง 
สภาพแวดลอมและกฎหมายของอาคารพักอาศัยขนาดใหญ และอาคารสาธารณะขนาดเล็ก

2. วิเคราะหหาขนาดพ้ืนท่ีและความสัมพันธ ขององคประกอบของอาคารพักอาศัยขนาดใหญและ
อาคารสาธารณะขนาดเล็ก

3. ออกแบบและนําเสนอ งานออกแบบอาคารพักอาศัยขนาดใหญ และอาคารสาธารณะขนาดเล็ก
4. ออกแบบระยะสั้นอาคารสาธารณะขนาดเล็ก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและแนวทางการออกแบบองคประกอบของพ้ืนท่ีใชสอยขนาดของ

พ้ืนท่ีหอง รูปทรง และโครงสรางของอาคารสภาพแวดลอมอาคาร กฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในการออกแบบ
บานท่ีอาศัยสองช้ันขนาดใหญ และอาคารสาธารณะขนาดเล็ก งานออกแบบ และการนําเสนอผลงานอาคารพัก
อาศัยสองช้ันขนาดใหญ และฝกหัดการออกแบบระยะสั้นอาคารสาธารณะขนาดเล็ก
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2106-2305 การออกแบบสถาปตยกรรม  4 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการแนวทาง และขอพิจารณาสภาพแวดลอมเพ่ือออกแบบอาคารพัก
อาศัย และบานแถวพักอาศัยท่ีมีหลายระดับ และโครงสรางซับซอน

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบอาคารพักอาศัย และบานแถวพักอาศัย ออกแบบระยะสั้นอาคาร
สาธารณะขนาดเล็กโดยนําการจัดแบงพ้ืนท่ีใชสอย ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมมาใชไดถูก
ตองตามหลักการออกแบบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตยรับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีใชสอย ซ่ึงมีความสัมพันธกับรูปทรง โครงสราง 
สภาพแวดลอมและกฎหมาย ของอาคารพักอาศัยและบานแถวพักอาศัยที่มีหลายระดับ

2. วิเคราะหหาขนาดพ้ืนท่ีและความสัมพันธ ขององคประกอบของอาคารพักอาศัย
3. วิเคราะหประโยชนใชสอยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
4. ออกแบบและนําเสนองานออกแบบอาคารพักอาศัยท่ีมีหลายระดับ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ และแนวทางการออกแบบอาคารพักอาศัย และบานแถวพักอาศัยท่ี

มีหลายระดับและโครงสรางซับซอน โดยเนนถึงการจัดแหงพ้ืนท่ีใชสอยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม การ
ออกแบบ และการนําเสนอผลงานอาคารพักอาศัย และตึกแถวพักอาศัยที่มีหลายระดับ ฝกหัดการออกแบบ
ระยะสั้นอาคารสาธารณะขนาดเล็ก

2106-2306 การเขียนแบบกอสราง 1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบกอสรางอาคารโครงสรางขนาดเล็ก
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางอาคารโครงสรางขนาดเล็ก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบกอสรางอาคารโครงสรางไมขนาดเล็ก
2. อานแบบและเขียนแบบกอสราง อาคารโครงสรางไมขนาดเล็ก ท้ังแบบสถาปตยกรรมและแบบ
วิศวกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบกอสรางอาคารโครงสรางไมขนาดเล็ก ศาลา โรงจอดรถ

ประกอบดวย แบบสถาปตยกรรม  แบบวิศวกรรม  การใชสัญลักษณประกอบแบบ

2106-2307 การเขียนแบบกอสราง  2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบกอสรางบาน  พักอาศัยช้ันเดียวยกพ้ืน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยช้ันเดียวยกพ้ืน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบกอสรางอาคารพักอาศยัชัน้เดียวยกพ้ืน
2. อานแบบและเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียวยกพ้ืน  ท้ังแบบสถาปตยกรรมและแบบ
วิศวกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยชั้นเดียวยกพ้ืนประกอบดวย แบบ

สถาปตยกรรม แบบวิศวกรรม การใชสัญลักษณประกอบแบบ

2106-2308 การเขียนแบบกอสราง 3 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยชั้นเดียว โครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยช้ันเดียว โครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางานมีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบกอสรางบานพักอาศัยชัน้เดียว โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. อานแบบและเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยช้ันเดียว โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. อานแบบและเขียนแบบขยายรายละเอียด สวนตาง ๆ ของอาคาร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยช้ันเดียว โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก

หนึ่ง หรือสองหองนอน หน่ึงหองนํ้าประกอบดวย แผนท่ีต้ังสังเขป ผังบริเวณ แบบสถาปตยกรรม แบบ
วิศวกรรม  แบบขยายรายละเอียดสวนตางๆ

2106-2309 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้น โครงสรางไม ผสมคอนกรีต
เสริมเหล็กดวยคอมพิวเตอร

2. เพ่ือใหมีมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้น โครงสรางไมผสม
คอนกรีตเสริมเหล็กดวยคอมพิวเตอร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานมีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชัน้  โครงสรางไมผสมคอนกรีตเสริมเหล็ก
2. อานแบบและเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองช้ัน โครงสรางไมผสมคอนกรีตเสริมเหล็กดวย
คอมพิวเตอร

3. อานแบบและเขียนแบบขยายรายละเอียดสวนตาง ๆ ของอาคารดวยคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้น โครงสรางไมผสมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 3 หองนอน 2 หองนํ้า ประกอบดวยแผนท่ีต้ังสังเขป ผังบริเวณแบบสถาปตยกรรมแบบ
วิศวกรรม แบบสาธารณูปโภค  และแบบขยายรายละเอียดตางๆ ดวยคอมพิวเตอร

2106-2310 ภาพราง  1 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ เทคนิคการเขียนภาพรางดวยดินสอ การกําหนดนํ้าหนักของแสง  
เงา  รูปทรง  พ้ืนผิว  การประมาณขนาดสัดสวนจากของจริง

2. เพ่ือใหสามารถเขียนภาพรางหุนน่ิงภายในหองปฏิบัติการ และเขียนภาพรางภายนอก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวย ความประณีตเรียบรอยซื่อสัตย  ตรงตามกําหนดเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเทคนิคการเขียนภาพรางดวยดินสอ
2. กําหนดนํ้าหนักของแสงเงา เงา รูปทรง พ้ืนผิว การประมาณขนาดสัดสวนจากของจริงไดถูกตอง
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3. เขียนภาพรางหุนน่ิงภายในหองปฏิบัติการ
4. เขียนภาพรางภายนอกไดถูกตองตามข้ันตอน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ เทคนิคการเขียนภาพรางดวยดินสอดํา เขียนภาพรางหุนน่ิงภายใน

หองปฏิบัติการ เขียนภาพรางภายนอกอาคาร เพ่ือใหเกิดความชํานาญ โดยการเรียนรู นํ้าหนักของแสง เงา รูป
ทรง พ้ืนผิว การประมาณขนาดสัดสวนจากของจริง

2106-2311 ศิลปะ  1 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการออกแบบเบ้ืองตน องคประกอบในการออกแบบ การออก
แบบระนาบ

2. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค สุนทรียในศิลปสามารถออกแบบงานกราฟฟก  2  มิติ
3. เพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรคเบ้ืองตน สําหรับท่ีวาง  3  มิติ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระเบียบสรางสรรค  ตรงตอเวลา  ซ่ือสัตย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบเบ้ืองตน
2. จัดองคประกอบในการออกแบบไดถูกตอง
3. ออกแบบงานศิลปะ โดยอาศยัหลักการออกแบบและการจัดองคประกอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบเบ้ืองตน และองคประกอบในการออกแบบ การออกแบบ

ระนาบ

2106-2312 วัสดุและวิธีการกอสราง  1 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิด ขนาด คุณสมบัติวัสดุ อุปกรณกอสราง
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใช วัสดุ อุปกรณในการกอสรางไดถูกตอง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการเรียนรูอยางเปนระเบียบตามขั้นตอนสมํ่าเสมอ เห็นความสําคัญ ตอการ
เรียนวัสดุและวิธีการกอสราง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด  ขนาด  คุณสมบัติวัสดุอุปกรณกอสราง
2. นําความรูที่ใหไปใชงานในการกอสรางอาคาร
3. เลือกใชวัสดุและอุปกรณในการกอสรางไดเหมาะสม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับวัสดุกอสรางไม วัสดุมวลรวม ปูนซีเมนต อิฐ เหล็ก อุปกรณประกอบประตู หนาตาง 

วัสดุมุง

2106-2313 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้น ขนาดใหญท่ีมีความซับ
ซอน โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้นขนาดใหญท่ีมีความซับ
ซอนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กดวยคอมพิวเตอร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชัน้  ขนาดใหญท่ีมีความซับซอน  โครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก

2. อานแบบและเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้นขนาดใหญ ท่ีมีความซับซอน โครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็กดวยคอมพิวเตอร

3. อานแบบและเขียนแบบขยายรายละเอียดสวนตาง ๆ ของอาคารดวยคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบกอสรางบานพักอาศัยสองชั้นขนาดใหญท่ีมีความ  ซับ
ซอน โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กประกอบดวยแผนท่ีต้ังสังเขป ผังบริเวณ แบบสถาปตยกรรมแบบ
วิศวกรรม  แบบสาธารณูปโภค และแบบขยายรายละเอียดตางๆ ดวยคอมพิวเตอร

2106-2314 วัสดุและวิธีการกอสราง  2 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการกอสราง สวนประกอบตางๆ ของอาคารพักอาศัย ขนาดเล็ก 
งานสุขาภิบาลอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก

2. เพ่ือใหสามารถนําหลักการ วิธีการกอสรางสวนประกอบตางๆ งานสุขาภิบาลอาคารพักอาศัย
ขนาดเล็กของอาคารพักอาศัยขนาดเล็กไปใชในการออกแบบ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการเรียนรูอยางมีข้ันตอน และสม่ําเสมอ เห็นความสําคัญตอการเรียนวัสดุและ
วิธีการกอสราง
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการกอสรางสวนประกอบตาง ๆ ของอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก
2. เขาใจหลักการงานสุขาภบิาลอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก
3. เลือกใชวัสดุและวิธีการกอสรางไดเหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการ ลักษณะและวิธีการกอสราง ฐานราก คาน ตง พื้นบันได โครงหลังคา 

สุขาภิบาล ของอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก

2106-2315 กลศาสตรโครงสราง 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีคํานวณหาความเคน ความเครียด และในโครงขอหมุน แรงเฉือน 
โมเมนตดัด  และปฏิกิริยาในโครงสราง

2. เพื่อใหสามารถหาคาแรง และโมเมนต  ความเคน  ความเครียด ในโครงสรางได
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการเรียนรูอยางเปนข้ันตอน มีระเบียบ และสมํ่าเสมอ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีคํานวณ  ความเคน  ความเครียด  ในโครงขอหมุน แรงเฉือน โมเมนตดัดและ
ปฏิกิริยาในโครงสราง

2. หาคาแรงและโมเมนต ความเคน  ความเครียด ในโครงสราง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับหลักการ วิธีการคํานวณ ความเคน ความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคน 
ความเครียดและในโครงขอหมุน และเฉือน โมเมนตดัดในสวน แรงกิริยา และปฏิกิริยา

2106-2316 กฎหมายกอสราง 1 (1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกฎหมายควบคมุการกอสรางอาคาร การเขียนสัญญา และการยื่น
ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร

2. เพ่ือนําไปใชในการออกแบบเขียนแบบสถาปตยกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการเรียนรู  เห็นความสําคัญของกฎหมายกอสราง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกฎหมายควบคมุการกอสรางอาคาร
2. เขาใจขั้นตอนการยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
3. เขียนสัญญาการออกแบบเขียนแบบอาคารขนาดเล็ก
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4. นําเอาสาระของกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคารมาใชกับงานออกแบบสถาปตยกรรม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับหลักการของกฎหมายควบคุมการกอสรางอาคาร อาคารสถาปตยกรรมควบคุมสัญญา
การออกแบบเขียนแบบอาคารขนาดเล็ก การยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคาร

2106-2317 ระบบสุขาภิบาลอาคาร 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในคุณลักษณะ หนาท่ีของระบบทอประเภทตางๆ ในอาคาร
2. เพ่ือใหมีความเขาใจ ลักษณะการติดต้ังระหวางทอ และสุขภัณฑ การระบายนํ้าท้ิงภายในตัว
อาคาร และการระบายน้ําผิวดิน ออกจาก พ้ืนท่ี

3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบทอ การระบายนํ้า และการหลักการทํางานของบอ
เกรอะ บอซึม

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการเรียนรูอยางเปนข้ันตอน และตรงตามเวลา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจคุณลักษณะและหนาท่ีของระบบทอประเภทตาง ๆ ในอาคาร
2. รูลักษณะการติดต้ังทอและสุขภัณฑ
3. จัดระบบการระบายน้ําทั้งภายในตัวอาคารและการระบายน้ําผิวดินไดเหมาะสม
4. รูระบบการทํางานของบอเกรอะ บอซึม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการทํางานของทอในระบบสุขาภิบาล สุขภัณฑในอาคาร การระบายนํ้าออกจาก

อาคาร ขนาดเล็ก บอเกรอะ บอซึม

2106-2318 ศิลปะ  2 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการเกิดของท่ีวางโดยการใชระนาบ
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบสรางสรรค  ที่วางโดยการใชระนาบได
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการจัดองคประกอบรูปทรง
4. เพ่ือใหสามารถออกแบบจัดรูปทรงหลายรูปทรงประกอบกันได
5. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค สุนทรียในการจัดรูปทรง  และท่ีวางประกอบกัน
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระเบียบสรางสรรค  ตรงตอเวลา  ซ่ือสัตย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบท่ีวางการจัดองคประกอบของระนาบและรูปทรง
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2. ออกแบบสรางสรรค  ท่ีวางโดยการใชระนาบและรูปทรงไดอยางเหมาะสมสวยงาม  เพ่ือนําไปใช
ในงานสถาปตยกรรม

3. จัดองคประกอบของรูปทรงตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมสวยงาม เพ่ือนําไปใชในงานสถาปตยกรรม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจัดท่ีวางโดยการใชระนาบ การจัดองคประกอบของรูปทรง

2106-2319 การประมาณราคางานกอสราง 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและขัน้ตอนการประมาณราคา  การลงบัญชีปริมาณวัสดุ
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณแยกปริมาณวัสดุ อุปกรณกอสรางอาคารพักอาศัย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนข้ันตอนเปนระเบียบ, ตรงตามกําหนดเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและขัน้ตอนการประมาณราคา
2. ลงบัญชีปริมาณวัสดุกอสรางได
3. คํานวณและแยกปริมาณวัสดุอุปกรณอาคารพักอาศัยไดถูกตอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับขั้นตอนของการประมาณราคาการหาปริมาณวัสด ุ การลงบัญชีรายการวัสดุของอาคาร

พักอาศัย

2106-2320 ทัศนียวิทยาและการตกแตงแบบ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการเขียนแบบอาคารท่ีมีรูปทรงเรขาคณิต การเขียนทัศนียภาพ 
และการตกแตงแบบทัศนียภาพตางๆ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในเขียนทัศนียภาพและการตกแตงแบบอาคารขนาดเล็ก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการในการเขียนทัศนียภาพ
2. เขียนทัศนียภาพภายนอกและภายในอาคารขนาดเล็ก
3. ตกแตงแบบทัศนียภาพภายนอกและภายในอาคารขนาดเล็ก
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนทัศนียภาพอาคารท้ังภายใน และภายนอกอาคาร ตกแตงแบบ

สถาปตยกรรมในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ  แสดงบรรยากาศ ภายในและภายนอกอาคารขนาดเล็กการเขียนทัศ
นียภาพอาคารทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ตกแตงแบบสถาปตยกรรมในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ แสดง
บรรยากาศภายใน และภายนอกอาคารขนาดเล็ก

2106-2321 คอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบเบ้ืองตน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีใชเพ่ือการออกแบบ กราฟฟกและการ
เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือการออกแบบกราฟฟก และการเขียน
แบบดวยคอมพิวเตอรเปนพ้ืนฐาน ในการเขียนแบบและตกแตงแบบ ในงานสถาปตยกรรมดวย
คอมพิวเตอร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือการออกแบบกราฟฟกและการเขียนแบบดวย
คอมพิวเตอร

2. อานแบบและเขียนแบบงานสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร
3. ตกแตงงานสถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช ในการออกแบบกราฟฟก และโปรแกรมท่ีใช

ในการเขียนแบบ

2106-2322 การทําหุนจําลอง 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ วิธีการใชและดูแลรักษา เคร่ืองมืออุปกรณในการทําหุนจําลอง
2. เพ่ือใหสามารถทําหุนจําลองทางสถาปตยกรรมดวยวัสดุตางๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางานมีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตยรับผิดชอบ ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจข้ันตอนการทําหุนจําลอง
2. ใชและดูแลรักษาเคร่ืองมือ  อุปกรณในการทําหุนจําลองไดอยางถูกตอง
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3. ทําหุนจําลองทางสถาปตยกรรม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิด ลักษณะวัสดุ อุปกรณและเคร่ืองมือการทําหุนจําลอง การกําหนดมาตรา
สวน เทคนิคการทําหุนจําลองดวยไม กระดาษและพลาสติก การทําหุนจําลองสถาปตยกรรมดวยวัสดุตางๆ

2106-2323 การควบคุมงานกอสราง 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ ในบทบาทหนาท่ีของผูควบคุมงานผูตรวจรับงาน
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับเทคนิคในการควบคุมงาน ตามลําดับข้ันตอนตางๆ ของการกอสราง
อาคาร และแนวทาง ในการแกปญหาความขดัแยงตางๆ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการเรียนรู เห็นความสําคัญในการควบคุมงานกอสราง มีจรรยาบรรณในวิชา
ชีพ มีความซ่ือสัตย และความรับผิดชอบตอหนาท่ี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจบทบาทหนาท่ีของผูควบคุมงานผูตรวจรับงาน
2. เขาใจเทคนิคการควบคุมงาน ตามลําดับข้ันตอนตาง ๆ ของการกอสรางอาคารและแนวทางใน
การแกปญหาความขัดแยง

3. จดบันทึกรายงานการกอสราง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของผูควบคุมงาน ผูตรวจรับงาน เทคนิคการควบคุมงาน ฐานรากงาน
โครงสรางอาคาร งานผนังและพ้ืน งานหลังคา งานตกแตงผิว งานระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาลการสั่งงาน และ
การบันทึกรายงานกอสราง การขจัดปญหาขอขัดแยงตางๆ

2106-2324 ผลิตภัณฑทองถ่ินกับการเขียนลาย 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจถึงลักษณะรูปทรง ลวดลาย วัสดุของผลิตภัณฑในทองถ่ิน
2. เพ่ือใหมีความสามารถเขียนรูปทรง และลวดลาย ของผลิตภัณฑในทองถ่ิน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน มีความซ่ือสัตย  ความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา เห็นความสําคัญ
ของผลิตภัณฑทองถ่ิน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะรูปทรง ลวดลาย วัสดุ ของผลิตภัณฑในทองถ่ิน
2. รูวิธีการทําผลิตภัณฑในทองถ่ิน
3. เขียนแบบรูปทรงและลวดลาย ผลิตภัณฑในทองถ่ินไดสวยงามเหมาะสม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ลักษณะรูปทรง ลวดลาย วัสดุของผลิตภัณฑในทองถ่ิน การเขียนรูปทรง 

ลวดลายผลิตภัณฑในทองถ่ิน

2106-2325 พันธุไมและอุปกรณตกแตงสวน 1 (1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในวิธีการปลูก การขยายพันธุ การบํารุงรักษา และเลือก พันธุไมท่ีใชกับงาน
จัดสวน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของอุปกรณ และเคร่ืองมือชนิดตางๆ และนําไปใชในการจัด 
และตกแตงสวน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการเรียนรู  และเห็นความสําคัญในการบํารุงรักษาสวน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจในวิธีการปลูก  การขยายพันธุ และการบํารุงรักษา
2. เลือกพันธุไมท่ีใชกับงานจัดสวนไดเหมาะสม
3. บํารุงรักษาวัสด ุอุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ ได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการจําแนกพันธุไมในดานพฤษศาสตรและภูมิสถาปตยกรรม ขนาดและรูปทรง

ของตนไม และการนําไปใชในงานตางๆ ชนิดและคุณสมบัติของไมยืนตนไมพุม ไมคลุมดิน ไมดอก ไม
ประดับ การปลูก การขยายพันธุ การบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ และเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในการจัดสวน

2106-2326 การบํารุงรักษาสวน 1 (1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการบํารุงรักษาสวน และปองกันแมลง การตัดตกแตงตนไม การรดนํ้า
พรวนดิน  การสรางเรือนเพาะชํา

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี มีความประณีต และมีความวิริยะ  อุตสาหะในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจวิธีการบํารุงรักษาสวนและปองกันแมลงการตัดตกแตงตนไม  การรดนํ้าพรวนดิน การสราง
เรือนเพาะชํา

2. บํารุงรักษาสวนตามข้ันตอนตาง ๆ ไดถูกตอง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับ การบํารุงรักษาสวน การใชปุยยาฆาแมลง การตัดตกแตงตนไม การรดนํ้าพรวนดิน การ
ระบายน้ํา การสรางเรือนเพาะชํา
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2108-2327 ภาพราง  2 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเทคนิคการเขียนภาพรางดวยปากกาสีนํ้า สีหมึก สีโปสเตอร
2. เพ่ือใหสามารถเขียนภาพราง จากแบบอยางในธรรมชาติ อาคารท้ังในหองปฏิบัติการและภาย
นอกอาคาร โดยการใชสีไดตามข้ันตอน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวย ความประณีตเรียบรอย ซ่ือสัตย  ตรงตามกําหนดเวลา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจเทคนิคการเขียนภาพรางดวยปากกา  สีนํ้า  สีหมึกและสีโปสเตอร
2. เขียนภาพรางจากแบบอยางในธรรมชาติและอาคารส่ิงกอสราง  ท้ังภายในหองปฏิบัติการและภาย
นอกอาคาร

3. ปฏิบัติการลงสีไดถูกตองตามคุณสมบัติและข้ันตอน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การเขียนภาพรางดวยปากกาสีน้ํา สีหมึก สีโปสเตอร จากแบบอยางท่ีมีใน
ธรรมชาติ และการฝกปฏิบัติเขียนภาพรางอาคาร ท้ังในหองปฏิบัติการและภายนอกอาคาร

2106-2328 การปฏิบัติงานจัดสวน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการใชเคร่ืองมือการจัดสวน และดูแลรักษาสวน
2. เพ่ือใหมีความสามารถการใชเคร่ืองมือการจัดสวน และดูแลรักษาสวน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการใชเคร่ืองมืออุปกรณในการจัดสวนและดูแลรักษาสวน
2. เลือกใชเคร่ืองมืออุปกรณ ในการจัดสวนและดูแลรักษาสวนไดอยางถูกตอง
3. ปรับเตรียมดินเพ่ือการจัดสวน
4. ปลูกหญาและตนไมในการจัดตกแตงสวน
5. ปฏิบัติงานจัดตกแตงสวนถูกตองตามลําดับ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ การวางผังการปรับเตรียมดิน การปลูกตนไม 

ปลูกหญาการสรางและการจัดวางส่ิงประดับสวน การปรับการตกแตงและการดูแลรักษา
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2106-2329 การสํารวจเพ่ือการกอสราง 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสํารวจดวยโซ เทป เข็มทิศ กลองระดับ กลองวัดมุม การวางผัง การ
ใหระดับงานกอสราง

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือ เพื่อการสํารวจดวยโซ เทป เข็มทิศ กลองระดับ กลอง
วัดมุม การวางผัง การใหระดับงานกอสราง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางาน มีความรอบคอบ ความซ่ือสัตย รับผิดชอบ ตรงตอเวลา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการสํารวจเพ่ือการหาระดบัและการวางผังในงานกอสราง
2. ใชงานสํารวจเพ่ือการปรับระดับพ้ืนท่ีและวางผังเพ่ือการกอสราง
3. กําหนดระดับงานกอสราง  งานวางทอระบายนํ้างานถนน
4. ตรวจสอบการทรุดตัวของอาคารดวยกลองระดับ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูท่ัวไปในการสํารวจดวยโซ เทป เข็มทิศ กลองระดับและกลองวัดมุม

การปรับพ้ืนท่ีการกอสราง การวางผัง การใหระดับงานกอสราง การวางทอและรางระบายนํ้าการใหระดับความ
ลาดชนั การใหระดับชั้นตางๆ ของถนน การตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร

2106-2330 สถาปตยกรรมไทย 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเก่ียวกับลักษณะของลายไทย
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียนลายไทยและนํามาใชในงานสถาปตยกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางานมีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจรูปแบบ  ลักษณะลายไทยประเภทตาง ๆ ในสวนประกอบของสถาปตยกรรมไทย
2. เขียนแบบลายไทยท่ีใชในงานสถาปตยกรรมไทย
3. เขียนแบบสวนประกอบของสถาปตยกรรมไทย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติลายไทย ลักษณะและลวดลายไทย ในสวนประกอบของ 

สถาปตยกรรมไทย เขียนแบบลายไทย และสวนประกอบของสถาปตยกรรมไทย ซุมประตู สถูป ศาลาไทย
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2106-2331 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน  1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและแนวทางการจัดเครือ่งเรือนของบานพัก อาคาร
2. เพ่ือใหสามารถจัดองคประกอบ  และขนาดของเครื่องเรือน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางานมีความประณีตเรียบรอย  มีความซ่ือสัตย  รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและแนวทางการจัดเครือ่งเรือนในอาคารพักอาศัย
2. ออกแบบตกแตงภายในหองของบานพักอาศัย เนนการจัดวางเคร่ืองเรือนเพ่ือประโยชนใชสอย
3. นําเสนองานออกแบบตกแตงภายใน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ประเภทและการจัดเครื่องเรือนในหองตางๆ ของบานพักอาศัย ออกแบบตก

แตงภายในหองตางๆ ของหองพักอาศัย พรอมท้ังนําเสนอผลงานในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ

2106-2332 การออกแบบสถาปตยกรรมภายใน  2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเครือ่งเรือนติดต้ังในท่ี การตกแตงพ้ืน ผนัง เพดาน หอง
ตางๆ  ของหองพักอาศัย

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการออกแบบเคร่ืองเรือนติดต้ังในท่ี การตกแตงพ้ืน ผนัง เพดาน หอง
ตาง ๆ  ของหองพักอาศัย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย  มีความซ่ือสัตย  รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและแนวทางการออกแบบเครื่องเรือนชนิดติดต้ังในท่ี  การตกแตงพื้น  ผนัง  
เพดานของหองในอาคารพักอาศัย

2. ออกแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย  เนนการออกแบบเคร่ืองเรือน  การตกแตงพ้ืน ผนัง  
เพดาน

3. นําเสนองานออกแบบตกแตงภายใน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประเภทและชนิดเคร่ืองเรือนติดต้ังในท่ี   การตกแตงพ้ืน ผนัง เพดานหอง
ตาง ๆ ของหองพักอาศัย ออกแบบเคร่ืองเรือนติดต้ังในท่ี และสวนประกอบของหองตางๆ พื้น ผนัง เพดานของ
หองตางๆ ของหองพักอาศัย
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2106-2333 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 3 (6)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน 2106-2301 พ้ืนฐานการออกแบบ)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบสวน และบริเวณบาน
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปตยกรรม ในบริเวณบานขนาดเล็ก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางานมีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบสวนรูปแบบ และประเภทตาง ๆ
2. ออกแบบเขียนแบบงานภูมิสถาปตยกรรมในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก
3. เลือกใชวัสดุอุปกรณและพันธุไม  ในการงานภูมิสถาปตยกรรมไดเหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายขอบเขตของงานภูมิสถาปตยกรรมรูปแบบและประเภทของสวน

หลักการออกแบบสวนบริเวณบาน ออกแบบเขียนแบบจัดสวนบริเวณบานพักอาศัยขนาดเล็ก

2106-2334 ไฟฟาในอาคาร 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบไฟฟาในอาคารเบ้ืองตน ชนิดและอุปกรณไฟฟา 
หลักการใหแสงสวางในอาคาร การอานแบบไฟฟา

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบระบบไฟฟาแสงสวางในอาคารและนํามาใชในการเขียนแบบกอสราง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการเรียนรู เห็นความสําคัญของการเรียนไฟฟาในอาคาร มีความ ซ่ือสัตย 
รับผิดชอบ ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบไฟฟาในอาคารเบ้ืองตน
2. อานแบบไฟฟาและระบบแสงสวางในอาคาร
3. เขียนแบบผังไฟฟาในแบบกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ หนวยวัดไฟฟาและแสงสวาง ระบบไฟฟาในอาคาร อุปกรณไฟฟาและการจัดวาง

ตําแหนง การติดต้ัง ชนิดของหลอดไฟ วงจรไฟฟาเบ้ืองตน หลักการใหแสงสวางในอาคาร การอานแบบไฟฟา
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2106-2401 ภาพราง 2 (3)
Basic Design

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ เทคนิคการเขียนภาพรางดวยดินสอ การกําหนดนํ้าหนักของแสง
เงา รูปทรง พ้ืนผิว การประมาณขนาดสัดสวนจากของจริง

2. เพ่ือใหสามารถเขียนภาพรางหุนน่ิงรูปทรงอิสระไดถูกตองตามข้ันตอน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตเรียบรอย ซ่ือสัตย ตรงตามเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเทคนิคการเขียนภาพรางดวยดินสอ  กําหนดนํ้าหนักแสง  เงา  รูปทรง  พ้ืนผิว  การ
ประมาณขนาดสัดสวนจากของจริง

2. เขียนภาพรางรูปทรงเรขาคณิต
3. เขียนภาพรางหุนน่ิง รูปทรงอิสระตาง ๆ
4. ประมาณขนาดสัดสวนจากของจริง การใหนํ้าหนักของแสงเงา
5. ประมาณขนาดสัดสวนจากของจริง การใหนํ้าหนักของแสงเงาพ้ืนผิว  ของรูปทรงเรขาคณิต  หุน
น่ิง  รูปทรงอิสระตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคการเขียนภาพรางดวยดินสอดํา การใหนํ้าหนักของแสง เงา พ้ืนผิว รูป

ทรงเรขาคณิต การเขียนภาพรางหุนน่ิงของรูปอิสระรวมท้ังการประมาณขนาดสัดสวนจากของจริง

2106-2402 ศิลปะ 2 (3)
Art

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการของศิลปะ การออกแบบเบ้ืองตน และองคประกอบในการออก
แบบ

2. เพ่ือใหสามารถจัดองคประกอบ เลือกใชสี เสน และนําไปประยุกตใชในการออกแบบไดอยาง
เหมาะสม

3. เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค สุนทรีย ในศิลปะ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจความหมายของศิลปะ การออกแบบเบ้ืองตน และองคประกอบในการออกแบบ
2. ใชส ีเสนจัดองคประกอบศิลปใหเกิดความสวยงาม
3. ประยุกตใชในการออกแบบอยางเหมาะสม
4. มีความคิดสรางสรรค  สุนทรียในงานศลิปะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของศิลปะ องคประกอบศิลป การใชสี เสน การจัดองคประกอบ

ศิลปใหเกิดความสวยงามและนําไปประยุกตใชอยางเหมาะสมกับการออกแบบเบ้ืองตน

2106-2403 ออกแบบพ้ืนฐาน 2 (3)
Basic Design

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเบ้ืองตน การจัดองคประกอบ 2 มิติ และ 3 มิติ
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชเสนราง สรางงาน  รูปดุนนูนและลอยตัวกับวัสดุตางๆ
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการออกแบบ มีความประณีตเรียบรอย สวยงาม เปนพ้ืนฐานตองานออก
แบบเคร่ืองเรือน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบเบ้ืองตน  การจัดองคประกอบ 2 มิติ 3 มิติ
2. ออกแบบการจัดองคประกอบ 2 มิติ  3  มิติ  เบ้ืองตน
3. ใชเสนราง  สรางงานรปูดุนนูน และลอยตัวดวยวัสดุตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบ  การจัดองคประกอบ 2 มิติและ 3 มิติ เบ้ืองตน การใชเสนราง

สรางงานรูปดุนนูนและลอยตัวดวยวัสดุตาง ๆ ตอการออกแบบเคร่ืองเรือน

2106-2404 เขียนแบบกอสราง 2 (4)
Building Drawing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการและวิธีการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียว
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยไดอยางถูกตอง
3. เพ่ือใหมีความคิดสรางสรรค ความอดทนและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ และวิธีการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัยช้ันเดียว
2. เขียนแบบรูปแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยายสวนประกอบอาคาร
3. เขียนแบบผังโครงสราง ผังไฟฟา ผังสุขาภิบาล ผังบริเวณ
4. เขียนรายการประกอบแบบกอสราง  อาคารพักอาศัยชั้นเดียว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชสัญลักษณ มาตราสวนในการเขียนแบบกอสราง ข้ันตอนวิธีการเขียน

รูปแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยายสวนประกอบอาคาร ผังโครงสราง ผังไฟฟา ผังสุขาภิบาล ผังบริเวณ ราย
การประกอบแบบกอสรางของอาคารพักอาศัยช้ันเดียว
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2106-2405 เขียนแบบเครื่องเรือน 2 (4)
Furniture Drawing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ วิธีการเขียนแบบ การใชสัญลักษณในการเขียนแบบเคร่ืองเรือน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียนแบบรูปดาน รูปตัด รูปขยาย รูปไอโซเมตริก รูปออบ บลิค
และกําหนดรายละเอียดของงานเขียนแบบเคร่ืองเรือน

3. เพ่ือใหมีความคิดสรางสรรค ความอดทนและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการวิธีการเขียนแบบ การใชสัญลักษณในการเขียนแบบเคร่ืองเรือน
2. เขียนแบบ รูปแปลน รูปดาน รูปตัด รูปขยายเครื่องเรือน
3. เขียนแบบ รูปไอโซเมตริก รูปออบบิคเคร่ืองเรือน
4. กําหนดรายละเอียดของงานเขียนแบบเครื่องเรือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการเขียนแบบเคร่ืองเรือน การเขียนแบบสัญลักษณที่ใช  ในการ

เขียนแบบเคร่ืองเรือน การระบุแบบผิวพ้ืน การเขียนรูปดาน รูปตัด รูปขยาย รูปไอโซเมตริก  รูปออบบลิค และ
การจําแนกรายละเอียดของงานเขียนแบบเคร่ืองเรือน

2106-2406 ออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแตงภายในเบ้ืองตน 2 (4)
Basic Furniture and Interior Design

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการออกแบบ ขอกําหนดตางๆ ของการออกแบบเครื่องเรือน
และตกแตงภายในเบ้ืองตน

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแตงภายในเบ้ืองตน
3. มีทัศนคติตอการเรียนรูการออกแบบและการรักษาหลักการของการออกแบบเคร่ืองเรือนและตก
แตงภายในเบ้ืองตน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเก่ียวกับหลักการออกแบบขอกําหนดตาง ๆ ของการออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแตงภาย
ในเบ้ืองตน

2. ออกแบบเคร่ืองเรือนอยางงาย และตกแตงภายในเบ้ืองตน
3. เขียนรูปแปลน รูปดาน รูปตัด รูปขยายแบบของเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน
4. เขียนรูปทัศนียภาพ 1 จุด ของเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน
5. ลงสีดวยเทคนิคตาง ๆ ในแบบเคร่ืองเรือน และแบบตกแตงภายในอยางงาย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการออกแบบเคร่ืองเรือนอยางงายและการตกแตงภายในเบ้ืองตน

การเขียนรูปดาน รูปตัด ทัศนียภาพ ขยายแบบ และการลงสีดวยเทคนิคตางๆ

2106-2407 การอานแบบ 2 (2)
Plan Reading

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบงานไมเคร่ืองเรือนและแบบตกแตงภายใน
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบโครงสรางอาคารบานพักอาศัย
3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบระบบทอ สุขภัณฑ และระบบไฟฟา
4. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานรายการประกอบแบบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบกอสราง และแบบตกแตงภายใน
2. สามารถอานแบบโครงสรางอาคารบานพักอาศัย
3. สามารถอานแบบตกแตงภายใน
4. สามารถอานแบบงานระบบทอสุขภัณฑและระบบไฟฟา
5. สามารถอานรายการประกอบแบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการอานแบบ สัญลักษณท่ีใชในแบบงานไมเคร่ืองเรือนและ แบบตกแตงภายใน แบบโครง

สรางอาคาร แบบระบบทอ สุขภัณฑ แบบระบบไฟฟา พรอมรายการประกอบแบบ

2106-2408 งานไมเครือ่งเรือน 3 (6)
Woodworking Furniture

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการทําเดือยชนิดตางๆ ท่ีใชกับงานไม
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณในการปดรอยตอประเภทตางๆ ทําเดือยไมชนิดตางๆ เดือย
หางเหย่ียว เดือยชน เดือยปากประกบ

3. เพ่ือใหสามารถสรางผลิตภัณฑเคร่ืองเรือนแบบตางๆ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทําเดือยชนิดตาง ๆ ท่ีนํามาประกอบเคร่ืองเรือนการตอไม เพลาะไม
2. ใชวัสดุ  เคร่ืองมืออุปกรณในการปดรอยตอประเภทตาง ๆ
3. ทําเดือยไมชนิดตาง ๆ เดือยหางเหย่ียว  เดือยชน  เดือยปากประกบ
4. ทําผลิตภัณฑเคร่ืองเรือนแบบตาง ๆ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทําเคร่ืองเรือนไมประเภทเขาเดือยชนิดตางๆ การตอไม เพลาะไม การประกบไม

การยดึตอแนบดาน การเลือกวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือเพ่ือใหเกิดผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน

2106-2409 เคร่ืองจักรกลงานไมเบ้ืองตน 3 (6)
Basic Woodworking Machine

จุดประสงครายวิชา
1. 1.เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการทํางาน ข้ันตอนการทํางานของเคร่ืองจักรกลงานไมแตละ
ประเภท

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการถอดลับ ปรับแตงคมมีด คมเล่ือย ของเคร่ืองจักรกลงานไม
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการ ไส ตัด สอย ทําบัว ทําคิ้ว เพ่ือใชในการทําเคร่ืองเรือน
4. เพ่ือใหมีจิตสํานึกในการดูแล บํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไมและทํางานดวยความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการทํางานของเคร่ืองจักรกลงานไมเบ้ืองตน
2. ปรับต้ังใช และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไมประเภทไส
3. ปรับต้ังใช และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไมประเภทตัด
4. ปรับต้ังใช และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไมประเภทเจาะ
5. ปรับต้ังใช และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไมประเภทขัด
6. ปรับต้ังใช และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไมประเภทข้ึนรูปลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทํางานของเคร่ืองจักรกลงานไมประเภท ไส ตัด เจาะ ทําบัว ทําคิ้ว และ

การถอดลับ ปรับแตงคมมีด คมเล่ือย เพ่ือใชในการนําเคร่ืองเรือนประเภทงานไมไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไม

2106-2410 งานสีและตกแตงผิว 2 (4)
Paint and Finishing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ ชนิด คุณสมบัติของสีในงานเคร่ืองเรือน
2. เพ่ือใหมีความสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณงานสี ผสมสีชนิดตางๆ ทาสี  พนสี
3. เพ่ือใหมีความคิดสรางสรรค ความอดทนและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเก่ียวกับชนิดสมบัติของสี ในงานเคร่ืองเรือน ข้ันตอนการตกแตงผิว
2. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ - อุปกรณงานสี
3. จัดเตรียม และตกแตงพ้ืนผิวของเคร่ืองเรือน
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4. ผสมสีชนิดตาง ๆ เพ่ือนํามายอมสี
5. ผสมสีชนิดตาง ๆ เพื่อนํามาทาส ีหรือพนสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิด คุณสมบัติของสี ลักษณะเคร่ืองมืออุปกรณงานสี การใชและบํารุงรักษา

ข้ันตอนการตกแตงผิว การเตรียมผิวงานการรองพ้ืนผิวงานกอนทาสี พนสี วัสดุท่ีใชผสมอัตราสวนผสมสําหรับ
งานสีชนิดตางๆ เพ่ือนําความรูท่ีไดเรียนรูมานําไปใชได

2106-2411 ประมาณราคาเครือ่งเรือนและตกแตงภายใน 2 (4)
Furniture and decorate estimate

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการอานแบบเคร่ืองเรือนและแบบตกแตงภายใน
2. เพ่ือใหสามารถแยกรายการวัสดุ อุปกรณเคร่ืองเรือนและตกแตง
3. เพ่ือใหมีความสามารถคํานวณรายการวัสดุ อุปกรณเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน
4. เพื่อใหสามารถคํานวณคาแรง คาดําเนินการ กําไร ภาษี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบเครือ่งเรือนและแบบตกแตงภายใน
2. แยกรายการวัสดุ - อุปกรณเคร่ืองเรือน
3. แยกรายการวัสดุ - อุปกรณงานตกแตงภายใน
4. อานแบบและประมาณราคา รายการวัสดุ – อุปกรณคาแรง คาดําเนินการตาง ๆ งานเคร่ืองเรือน
และตกแตงภายใน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและวิธีการอานแบบแยกวัสดุ อุปกรณ คํานวณรายการวัสด ุ อุปกรณ

คํานวณคาแรง  คาดําเนินการ กําไร ภาษี ของเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน

2106-2412 วัสดุ อุปกรณเครือ่งเรือนและตกแตงภายใน 2 (2)
Materials Equipment of Furniture and Interior

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความเขาใจเร่ืองเก่ียวกับ ชนิด ขนาด ลักษณะ คุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณสําหรับงาน
เคร่ืองเรือนและงานตกแตงภายใน

2. เพ่ือใหความเขาใจถึงวิธีการนําวัสดุและอุปกรณ นําไปใชสอย การจัดเก็บการดูแลและรักษา
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณไดอยางเหมาะสมเคร่ืองเรือนและงานตกแตง
ภายใน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเร่ืองเก่ียวกับชนิด ขนาด ลักษณะของวัสดุและอุปกรณสําหรับงานเครื่องเรือนและงานตก
แตงภายใน

2. วิธีการนําวัสดุ และอุปกรณไปใชสอยการจัดเก็บการดูแลรักษา
3. สามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณอยางเหมาะสม กับเคร่ืองเรือน และงานตกแตงภายใน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิด ขนาด ลักษณะ คุณสมบัติของไม วัสดุแผนเรียบวัสดุสังเคราะห วัสดุ

เชื่อมประสาน วัสดุตกแตง และอุปกรณยึดเหน่ียวสําหรับงานเคร่ืองเรือนและงานตกแตงภายใน  การเลือกใช
วัสดุ อุปกรณไดอยางเหมาะสมกับเคร่ืองเรือนและงานตกแตงภายใน

2106-2413 คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบเครื่องเรือน 2 (4)
Computer Aided Furniture Design

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเครือ่งเรือนดวยคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหสามารถออกแบบ เขียนแบบดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจองคประกอบของการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานออกแบบเคร่ืองเรือน
3. ออกแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานเคร่ืองเรือน
4. เขียนแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานเคร่ืองเรือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใชในปจจุบันดานงาน

ออกแบบเคร่ืองเรือน ออกแบบ เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร โดยศึกษาขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูป

2106-2414 จ๊ิกและฟกเจอรเบ้ืองตน 2 (4)
Basic Jig and Fixtures

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับชนิด หนาที ่โครงสราง การจัดเก็บ การกําหนดรหัสจ๊ิกและฟกเจอร
2. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการนําวัสดุ อุปกรณมาใชสําหรับทําจ๊ิกและฟกเจอร
3. เพ่ือใหสามารถทําจ๊ิกและฟกเจอรท่ีใชกับเคร่ืองจักรกลงานไมและงานประกอบเคร่ืองเรือน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจถึงหลักการทําและการใชจ๊ิกและฟกเจอรเบ้ืองตนอยางถูกตอง
2. ทําจ๊ิกใชกับงานเคร่ืองจักรกลงานประเภทตัดไมเจาะขัดไดอยางถูกตอง
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3. ทําจ๊ิกใชกับงานประกอบเคร่ืองเรือนอยางเหมาะสมและถูกตอง
4. ทําฟกเจอรใชกับงานเคร่ืองจักรกลงานไมและประกอบเคร่ืองเรือนไดอยางเหมาะสม
5. ใชจ๊ิกและฟกเจอรกับงานเคร่ืองจักรกลงานไมและประกอบเคร่ืองเรือนไดถูกตองและปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิด หนาที ่ โครงสราง การจัดเก็บ การกําหนดรหัสจ๊ิกและฟกเจอร  การ

เลือกใชวัสดุ อุปกรณ และการสรางจ๊ิกท่ีใชกับงานประกอบเคร่ืองเรือน

2106-2415 เขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุตสาหกรรม 3 (6)
Industrial Furniture Drawing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบเคร่ืองเรือนระบบอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนดและองคประกอบท่ีสําคัญในงานเขียนแบบเครื่องเรือน
ระบบอุตสาหกรรม

3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบเคร่ืองเรือนระบบอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานมีความประณีต เรียบรอย ซ่ือสัตย ตรงตามเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและองคประกอบการเขียนแบบเคร่ืองเรือนระบบอุตสาหกรรม
2. เขียนรูปดานตาง ๆ ในการเขียนแบบอุตสาหกรรม
3. เขียนสัญลักษณตาง ๆ ในการเขียนแบบอุตสาหกรรม
4. เขียนภาพขนาดเทาของจริง ในภาพเชิงภาพซอน ภาพตัด
5. เขียนภาพแยกช้ินสวนในการเขียนแบบอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจัดวางแบบ การใชสัญลักษณในการเขียนแบบระบบอุตสาหกรรมการ

กําหนดสีของภาพ การเขียนแบบขนาดเทาของจริงในเชิงภาพซอน ภาพตัด ภาพแยกชิ้นสวน (Assembly  
Drawing)

2106-2416 เคร่ืองจักรกลงานไม 3 (6)
Woodworking Machine

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองจักรกลงานไม ประเภทงานไส ตัด เจาะ เล่ือย กลึง ขัดตกแตงผิวทําบัว ทํา
คิ้ว งานปดขอบ

2. เพ่ือใหสามารถทําชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องเรือน โดยใชเครื่องจักรกลไดอยางเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความมีระเบียบวินัย ประณีต รอบคอบและมีความปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการทํางานของเคร่ืองจักรกลงานไม
2. ใชเคร่ืองจักรกลงานไม ประเภทไสงานเคร่ืองเรือน
3. ใชเคร่ืองจักรกลงานไม ประเภทตัดงานเคร่ืองเรือน
4. ใชเคร่ืองจักรกลงานไม ประเภทเจาะงานเคร่ืองเรือน
5. ใชเคร่ืองจักรกลงานไม ประเภทเล่ือยงานเคร่ืองเรือน
6. ใชเคร่ืองจักรกลงานไม ประเภทกลึงงานเคร่ืองเรือน
7. ใชเคร่ืองจักรกลงานไม ประเภทขัดงานเคร่ืองเรือน
8. ใชเคร่ืองจักรกลงานไม ประเภทข้ึนรูปลายงานเคร่ืองเรือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชเคร่ืองจักรกลงานไม ประเภทงานไส ตัด เจาะ เล่ือย กลึง ขัดตกแตงผิว

ทําบัว ทําคิ้ว และงานปดขอบของช้ินสวนเคร่ืองเรือนเพ่ือประกอบเปนผลิตภัณฑเคร่ืองเรือนไดอยางมีประ
สิทธิภาพ

2106-2417 งานผลิตเครือ่งเรือน 3 (6)
Furniture Production

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผนการผลิตจากรูปแบบของเคร่ืองเรือนลอยตัว
2. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองมือกล และเคร่ืองจักรกลงานไม
ในการผลิตเครื่องเรือน

3. เพ่ือใหสามารถผลิตเคร่ืองเรือนลอยตัวตามกระบวนการผลิตไดอยางถูกตอง
4. เพ่ือใหมีทัศนคติท่ีดีตอการรักษามาตรฐานการผลิตเคร่ืองเรือน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผนการผลิตเครือ่งเรือนลอยตัว
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณสําหรับงานเคร่ืองเรือนลอยตัว
3. จัดเตรียมเคร่ืองมือ เคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกลงานไม งานเครื่องเรือนลอยตัว
4. ใชเคร่ืองมือ เคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกลงานไม งานเคร่ืองเรือนลอยตัว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผน แยกรายการวัสดุ อุปกรณ จากแบบเคร่ืองเรือนการจัดเตรียม

เคร่ืองมือ เคร่ืองมือกล เครื่องจักรกลงานไม ตามกระบวนการผลิตไดอยางถูกตองเนนการผลิตเคร่ืองเรือนลอย
ตัว โตะ เกาอ้ี ช้ันวางของ
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2106-2418 วัสดุ-อุปกรณอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 2 (2)
Materials and Equipment of Furniture Industry

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับชนิด ขนาด และคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณสําหรับงานอุตสาหกรรม
เคร่ืองเรือน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการเลือกใชวัสดุอุปกรณท่ีใชกับงานไมจริง วัสดุแผนเรียบชนิดตางๆ 
สําหรับงานอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไดอยางเหมาะสมดีมีคุณภาพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจองคประกอบของวัสดุ อุปกรณสําหรับงานอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน
2. วิธีการเลือกวัสดุ ใชกับงานไมจริงและไมแผนเรียบไดอยางเหมาะสม
3. วิธีการเลือกใชอุปกรณใชกับงานไมจริงและงานไมแผนเรียบไดอยางเหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับชนิด ขนาด และคุณสมบัติของวัสดุปดผิว วัสดุเชื่อมประสานและอุปกรณยึดเหนี่ยว 

และอุปกรณถอดประกอบ ใชกับงานไมจริงวัสดุแผนเรียบชนิดตางๆ สําหรับงาน อุตสาหกรรมเครื่องเรือน

2106-2419 เครื่องเรือนถอดประกอบ 2 (4)
Furniture Knock Down

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการการทํางาน และองคประกอบท่ีสําคัญเก่ียวกับงานเคร่ืองเรือนถอด
ประกอบ

2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางวัสดุ อุปกรณ ขอตอ (fitting) ของงานเคร่ืองเรือนถอด
ประกอบ

3. เพ่ือใหสามารถผลิตเคร่ืองเรือนถอดประกอบตางๆ ตามขบวนการผลิต
4. เพ่ือใหมีทัศนคติตอท่ีดีคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเคร่ืองเรือนถอดประกอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและองคประกอบของงานเครือ่งเรือนถอดประกอบ
2. เลือกใชวัสดุสําหรับงานเคร่ืองเรือนถอดประกอบ
3. เลือกใชอุปกรณสําหรับงานเคร่ืองเรือนถอดประกอบ
4. ทําเคร่ืองเรือนถอดประกอบตาง ๆ เชน ตู ชั้น

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเคร่ืองเรือนถอดประกอบตางๆ โครงสราง วัสดุ อุปกรณตางๆ ขอตอ (fitting) วิธี

การสราง ประกอบ ทําส ีการบรรจ ุและเทคนิคของการผลิตจํานวนมาก
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2106-2420 เทคนิคการทํางานไมดวยเคร่ืองมือกล 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติของเคร่ืองมือ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจการทํางานและเทคนิคการใชเคร่ืองมือกล
3. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือประเภทงานตัด ไส เจาะ ขัด ขึ้นรูปลาย สําหรับงานเคร่ืองเรือนและ
ตกแตงภายใน

4. เพ่ือใหสามารถถอดเปล่ียน การลับแตงคม การประกอบติดต้ัง การปรับเครื่องมือกล
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจองคประกอบและหลักการทํางานของเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน
2. ปรับต้ังใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือตัดงานไม
3. ปรับต้ังใชและบํารุงเคร่ืองมือไสงานไม
4. ปรับต้ังใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือเจาะงานไม
5. ปรับต้ังใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือขัดงานไม
6. ปรับต้ังใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือข้ึนรูปลายงานไม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ชนิด ลักษณะ คุณสมบัติในการทํางาน การถอดเปล่ียน การลับแตงคม การ

ประกอบการติดต้ัง การปรับ กฎความปลอดภัยและเทคนิคการใชเคร่ืองมือกลประเภทงาน ตัด ไส เจาะ ขัด ขึ้น
รูปลาย ในการปฏิบัติงาน เคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน

2106-2421 เทคนิคเครื่องเรือน 2 (2)
Furniture Technical

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ เทคนิคการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกลงานไม
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเทคนิคการสรางช้ินสวนเคร่ืองเรือน การเขาเดือยรูปแบบตางๆ การทําบานตู 
ส้ินชัก

3. เพ่ือใหมีความเขาใจเทคนิคการประกอบติดต้ังอุปกรณเคร่ืองเรือน บานพับรูปแบบตางๆ รางล้ิน
ชักและอุปกรณน็อกดาวน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจถึงเทคนิคการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองมือกล  เคร่ืองจักรกลงานไมอยางเหมาะสมและถูกตอง
2. วิธีใชเคร่ืองมือ เคร่ืองมือกล รวมท้ังการเก็บและบํารุงรักษา
3. เทคนิค และกรรมวิธีการสรางชิ้นสวนเครื่องเรือน การเขาเดือยรูปแบบตาง ๆ การทํางานประตู ตู 
ล้ินชัก รูปแบบตาง ๆ

4. เทคนิค และกรรมวิธีในการติดต้ังอุปกรณงานเคร่ืองเรือน เชนบานพับ ราวล้ินชัก ไดอยางถูกตอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับเทคนิคการใชเครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องจักรกลงานไม เทคนิคการสรางช้ินสวน

เคร่ืองเรือน เทคนิคการประกอบติดต้ังอุปกรณเคร่ืองเรือนรูปแบบตางๆ ไดอยางถูกตอง

2106-2422 การผลิตผลิตภัณฑไม 2 (4)
Wood Production

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผนการผลิตจากรูปแบบของผลิตภัณฑไม กรอบรูป แจกัน ของ
เลนเด็กของใชในครัว

2. เพ่ือใหมีความเขาใจการใชเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลงานไมเพ่ือผลิตผลิตภัณฑไม
3. เพ่ือใหสามารถผลิต ผลิตภัณฑไมตามขบวนการผลิตไดอยางถูกตอง
4. มีทัศนคติท่ีดีตอการรักษามาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑไม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจถึงหลักการผลิต ผลิตภัณฑไมเบ้ืองตน
2. ใชเคร่ืองมือ เคร่ืองกลและเคร่ืองจักรกลเบ้ืองตน
3. ทําผลิตภัณฑไมตามขบวนการผลิต เชน กรอบรูป กรอบกระจก  ไมพ้ืน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนแยกรายการวัสดุ อุปกรณ จากแบบผลิตภัณฑไม การจัดเตรียม

เคร่ืองมือ เครื่องกล เคร่ืองจักรกลงานไม ตามขบวนการผลิตไดถูกตองเนนการผลิต ผลิตภัณฑไม  กรอบรูป 
แจกัน ของเลนเด็ก ของใชในครัว

2106-2423 การตกแตงผิวเครื่องเรือน 2 (4)
Furniture Finishing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุปดผิวชนิดตางๆ แผนไมบาง
แผนลามิเนท

2. เพ่ือใหมีความเขาใจเทคนิคการใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการปดผิว
3. เพ่ือใหสามารถทํากรุ บุ วัสดุปดผิวเคร่ืองเรือนรูปแบบตางๆ ไดอยางถูกตอง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจองคประกอบของงานตกแตงผิวเคร่ืองเรือน
2. เลือกใชวัสดุปดผิวชนิดตาง ๆ
3. กรรมวิธีการปดผิวไดเหมาะสมกับงาน
4. ใชเคร่ืองมือและอุปกรณการปดผิวสําหรับการตกแตงเคร่ืองเรือน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิด ขนาด ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุปดผิวชนิดตางๆ การใชเคร่ืองมือ

อุปกรณในการกรุ บุ วัสดุปดผิวเคร่ืองเรือนรูปแบบตางๆ ไดอยางถูกตอง

2106-2424 งานบุนวม 2 (4)
Upholster

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเคร่ืองมือ จักรเย็บผา วัสดุอุปกรณ  การบํารุงรักษา
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการบุนวม การออกแบบ ตัดแบบ ทําเบาะ รูปตางๆ เย็บต้ัง ลับตะเข็บ 
การยึดเหนียว และประกอบติดต้ัง งานบุนวมเขากับชนิด เคร่ืองเรือนแบบตางๆ

3. มีทัศนคติท่ีดีตอการรักษามาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑไม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการใชวัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือ เครื่องจักรในงานบุนวม
2. วิธีใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรทุกชนิดในงานบุนวม
3. จัดเตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองจักรวัสดุ อุปกรณไดเหมาะสมกับงานบุนวม
4. ใชเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรทุกชนิดในงานบุนวม
5. ประกอบและติดต้ังวัสดุและอุปกรณงานบุนวมอยางงาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ การบํารุงรักษา ข้ันตอนการบุนวม การออกแบบ ตัด

แบบ ทําเบาะ รูปตางๆ เย็บคิ้ว ลับตะเข็ม การยึดเหนียว การประกอบและติดต้ังเคร่ืองเรือนบุนวมอยางงาย

2106-2425 การผ่ึงอบไม และการรักษาเน้ือไม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิวัฒนาการ การทําใหไมแหง การผึง่การอบไม คุณสมบัติของไมชนิดตางๆท่ี
ใชทําเครื่องเรือน

2. เพื่อใหมีความเขาใจการหาปริมาตรความชื้นการหดตัวตําหนิตางๆปจจัยที่ทําใหไมเสื่อมคุณภาพ
และการรักษาเน้ือไม

3. เพ่ือใหมีความเขาใจการเลือกไมไปใชทําเคร่ืองเรือนหรือผลิตภัณฑไมไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจวิวัฒนาการ การทําใหไมแหงและการรักษาเน้ือไม
2. วิธีการผึงไมไดเหมาะสมกับงานไมเคร่ืองเรือน
3. วิธีการอบไมไดเหมาะกับงานไมเคร่ืองเรือน
4. รักษาเน้ือไม เลือกไมมาใชไดอยางเหมาะสมและถูกตองกับงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับวิวัฒนาการของไม การทําใหไมแหง การผ่ึงอบไม คุณสมบัติของไมชนิดตางๆ การหา

ปริมาตร ความชื้น การหดตัว ตําหนิของไมท่ีทําใหไมเส่ือมคุณภาพ การรักษาเน้ือไม การเลือกไมเพ่ือนําไปทํา
เคร่ืองเรือนและผลิตภัณฑไมไดอยางเหมาะสม

2106-2426 วัสดุตกแตงภายใน 2 (2)
Decorate Materials

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิด ขนาด ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในงานตก
แตงภายใน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเก็บดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณ ในงานตกแตงภายใน
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณประเภทวัสดุแผน วัสดุสังเคราะห วัสดุเรียบประสานวัสดุตก
แตงในงานตกแตงภายในไดถูกตองและเหมาะสม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการใชวัสดุ เพ่ือใหงานตกแตงภายในไดอยางเหมาะสม
2. ชนิด ขนาดลักษณะของวัสดุรวมท้ังการเลือกประเภทของวัสดุใชในงานวัสดุตกแตงภายใน โดย
ละเอียดตามมาตรฐาน

3. รูคุณสมบัติของวัสดุ ในการตกแตงภายในไดอยางถูกตอง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการจําแนกชนิด ขนาด ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในงานตกแตงภายใน การเก็บดู
แลรักษา วัสดุ อุปกรณประเภท วัสดุแผน วัสดุสังเคราะหวัสดุเชื่อมประสาน วัสดุตกแตง การเลือกใชกับงานตก
แตงภายในไดอยางเหมาะสม

2106-2427 หลักการออกแบบกายวิภาคเบ้ืองตน 2 (2)
Basic Ergonomics Design Concepts

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการกําหนดขนาด สัดสวยมนุษย และอิริยาบถตางๆ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจความสัมพันธระหวางสัดสวนมนุษยและอิริยาบถตางๆ กับส่ิงแวดลอม
3. เพ่ือใหสามารถกําหนดขนาด สัดสวนมนุษย เพ่ือนําไปใชในการออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแตง
ภายในอยางเหมาะสม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ กําหนดขนาด สัดสวนมนุษย และอิริยาบถตาง ๆ
2. เขาใจความสัมพันธระหวางสัดสวนมนุษย และอิริยาบถตาง ๆ กับส่ิงแวดลอม
3. สามารถกําหนดขนาดสัดสวนมนุษย เพ่ือนําไปใชในการออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการกําหนดสัดสวนมนุษย และอิริยาบถตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  นําไปใช

ในการออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแตงภายในไดอยางถูกตองและเหมาะสม

2106-2428 การเขียนแบบเครือ่งเรือนและตกแตงภายใน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและทฤษฏีการเขียนแบบเครือ่งเรือนและตกแตงภายใน
2. เพ่ือใหมีความเขาใจและนําหลักการและทฤษฏีการเขียนแบบเคร่ืองเรือนและตกแตงภายในมาใช
ในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบ รูปดาน รูปตัด รูปยอขยาย การกําหนดรายละเอียดแบบโครงสราง
เคร่ืองเรือนและแบบตกแตงภายใน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและทฤษฎีการเขียนแบบเครือ่งเรือน และตกแตงภายในอยางถูกตอง
2. เขียนแบบเคร่ืองเรือนในรูปแบบตาง ๆ ในการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3. เขียนแบบตกแตงภายใน ในรูปแบบตาง ๆ ในการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
5. กําหนดรายละเอียดของแบบโครงสรางเคร่ืองเรือนไดอยางถูกตอง
6. กําหนดรายละเอียดของแบบตกแตงภายในไดอยางถูกตอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบเคร่ืองเรือน รูปดาน รูปตัด รูปยอขยาย การกําหนดราย

ละเอียดแบบโครงสรางเคร่ืองเรือนและแบบตกแตงภายใน โดยนําไปผลิตจริงได

2106-2429 การออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการออกแบบเคร่ืองเรือน โดยเนนเครื่องเรือนรูปแบบตางๆ และ
เคร่ืองเรือนสมัยใหม

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบเคร่ืองเรือนและเขียนรูปดาน รูปตัด ทัศนียภาพ ขยายแบบ ออกแบบได
อยางถูกตอง

3. เพ่ือใหสามารถจัดวางเคร่ืองเรือนภายในบานพักอาศัย พรอมการตกแตงภายใน
4. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและเทคนิคการลงสี  ในงานตกแตงภายใน
5. เพ่ือใหสามารถนําหลักการออกแบบเคร่ืองเรือน และตกแตงภายในไปใชจริงไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีการออกแบบเครือ่งเรือน และตกแตงภายใน
2. ออกแบบเคร่ืองเรือน และตกแตงภายใน รูปแบบตาง ๆ และสมัยใหม
3. จัดวางเคร่ืองเรือน ตกแตงภายใน บานพักอาศัย
4. เขียนรูปแปลน  รูปดาน  รูปตัด รูปขยาย  ทัศนียภาพ 1 จุด 2 จุด
5. ลงสีดวยเทคนิคตาง ๆ ในแบบเคร่ืองเรือน  และแบบตกแตงภายใน เพ่ือนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ วิธีการออกแบบเคร่ืองเรือนและออกแบบตกแตงภายใน โดยเนนเครื่องเรือนรูปแบบ

ตางๆ เคร่ืองเรือนสมัยใหม รูปดาน รูปตัด ทัศนียภาพ ขยายแบบออกแบบการจัดวางเคร่ืองเรือนภายในบานพัก
อาศัย พรอมการตกแตงภายใน การลงสีดวยเทคนิคตางๆ นําหลักการที่ไดเรียน ไปใชใหเกิดทักษะความชํานาญ

2106-2430 งานตกแตงภายใน 3 (6)
Decorate

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผน จัดแยกรายการจากแบบตกแตงภายใน อาคารบาน พักอาศัย
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณในการตกแตงภายในไดอยางถูกตอง
3. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือ เคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกลงานไม สรางและประกอบเคร่ืองเรือนใน
งานตกแตงภายใน

4. เพ่ือใหสามารถทําหุนจําลอง การจัดเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการวางแผน จัดแยกรายการจากแบบตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัย
2. ใชวัสดุ อุปกรณในการตกแตงภายในไดอยางถูกตอง
3. ทําหุนจําลอง การจัดเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน
4. ใชเคร่ืองมือ เคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกลงานไม สรางและประกอบเครื่องเรือนในงานพื้น  ผนัง  
เพดาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผน จัดแยกรายการจากแบบตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัยใน

การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกลงานไม เพ่ือสรางและประกอบเคร่ืองเรือนการทํา
หุนจําลอง ในงานตกแตงภายในไดอยางถูกตอง

2106-2431 งานเคร่ืองเรือนติดผนังและผนังก้ันหอง 3 (6)
Wall Cabinet and Wall Put Up a Partition

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกรูปแบบ โครงสรางเคร่ืองเรือนติดผนังชนิดตางๆ
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2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับเคร่ืองเรือนและผนังชนิดตางๆ
3. เพ่ือใหสามารถทําหุนจําลองเคร่ืองเรือนติดผนังและทําเคร่ืองเรือนติดผนัง
4. เพ่ือใหสามารถนําความรูและทักษะในงานเคร่ืองเรือนติดผนังไปประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกรูปแบบ  โครงสรางเครื่องเรือน ตัดผนัง  (Built – In) และโครงสรางผนัง
ก้ันหอง ประเภทตาง ๆ

2. ใชวัสดุ อุปกรณใหเหมาะสมกับเคร่ืองเรือนติดผนัง  (Built – In)  และผนังชนิดตาง ๆ
3. ทําเคร่ืองเรือนติดผนัง  (Built – In)  และผนังประเภทตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบของเครื่องเรือนติดผนัง จากรูปแบบและโครงสรางเคร่ืองเรือนวัสดุ

อุปกรณท่ีใชการยึดติดกับผนัง ชนิดและโครงสรางของผนังประเภทตางๆ การทําหุนจําลองและทํางานจริงได

2106-2432 เทคนิคการตกแตงภายใน 2 (4)
Decorate Technical

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดวางผังเครือ่งเรือน และตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัย
2. เพ่ือใหมีความเขาใจ การเลือกใชวัสด ุ อุปกรณ การตกแตงภายใน และการจัดโครงสีภายใน
อาคารบานพักอาศัย

3. เพ่ือใหมีความเขาใจเทคนิคการประกอบติดต้ังวัสดุ อุปกรณตกแตงภายใน วอลเปเปอร  ผามาน 
ผนังเบา ผนังเพดาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการจัดวางผังเคร่ืองเรือน และตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัย
2. เลือกใชวัสดุ และอุปกรณสําหรับการตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัย
3. จัดเตรยีมและวางแผนการตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัย
4. ติดต้ังวัสดุ และอุปกรณสําหรับการตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ จัดวางผังเครื่องเรือน การเลือกใชวัสด ุ อุปกรณ การจัดโครงสี

เทคนิคการประกอบติดต้ังวัสดุ อุปกรณตกแตงภายในอาคารบานพักอาศัย วอลเปเปอร ผามาน  ผนังเบา  ฝา
เพดาน
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2106-2433 องคประกอบการตกแตงภายใน 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจองคประกอบ  หลักการออกแบบ  กายวิภาคท่ีเก่ียวของ  กับการออกแบบตก
แตงภายใน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจจิตวิทยาการรับรู  ของมนุษยและกิจกรรมของผูอยูอาศัยกลุมยอยในอาคาร
บานพักอาศัย

3. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการ  นําเสนอความคิด เพ่ือส่ือผลงานใหผูอ่ืนสามารถเขาใจได
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจองคประกอบการตกแตงภายในไดอยางเหมาะสมและถูกตอง
2. เขาใจจัดวิทยาการรับรูของมนุษยและกิจกรรมของผูพักอาศัย
3. การออกแบบกายวิภาคท่ีเก่ียวของกับการออกแบบไดอยางถูกตอง
4. การนําเสนอความคิด เพ่ือส่ือผลงานใหผูอ่ืนสามารถเขาใจได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีองคประกอบการออกแบบ หลักการออกแบบกายวิภาคท่ีเก่ียวของกับการออกแบบภาย

ใน จิตวิทยาการรับรูของมนุษย และกิจกรรมของผูอยูพักอาศัยกลุมยอยในอาคารบานพักอาศัยวิธีการนําเสนอ
ความคิดเพ่ือส่ือผลงานใหผูอ่ืนสามารถเขาใจได

2106-2434 เรขาคณติและการสเก็ตซภาพ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการเขียนเสนรอบนอก การเขียนภาพโครงสรางใหไดสัดสวนท่ีถูกตองมี
ความชํานาญและแมนยํา

2. เพ่ือใหมีความเขาใจการใหแสงเงา  สีของวัตถุตางๆ ท่ีถูกตองตามธรรมชาติ
3. เพ่ือใหมีความเขาใจเทคนิคการใชดินสอ พูกัน
4. เพ่ือใหสามารถเขียนภาพโครงสรางเสนรอบนอก แสงเงา สีของวัสดุตางๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจถึงหลักการเขียนเรขาคณิตและการสเก็ตซภาพอยางเหมาะสมถูกตอง
2. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ ในการเขียนเสนรอบนอกและสัดสวนโครงสรางใหเหมาะกับ
งาน

3. เขียนเสนรอบนอก และเขียนภาพโครงสรางใหไดสัดสวนและถูกวิธี
4. ใหแสงเงาและสีของวัตถุไดอยางเหมาะสมและถูกตอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนเสนรอบนอก เพ่ือใหเกิดความชํานาญและแมนยํา การเขียนภาพ

โครงสรางใหไดสัดสวนท่ีถูกตอง และการศึกษาการใหแสงเงา และสีของวัตถุตางๆท่ีถูกตองตามธรรมชาติรวม
ท้ังการใชเทคนิคตางๆ  ดินสอ พูกัน

2106-2435 ออกแบบสถาปตยกรรมภายใน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจแนวทาง ข้ันตอนการออกแบบพ้ืนท่ีใชสอยภายในอาคารบานพักอาศัย
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบเขียนแบบตกแตง พื้น ผนัง ผาเพดานและเคร่ืองเรือนติดต้ังในท่ี
3. เพ่ือใหสามารถตกแตงแบบผังพ้ืน รูปดาน รูปตัด รูปขยาย ทัศนียภาพ 1 จุด 2 จุด ท้ังภายในและ
ภายนอกของบานพักอาศัยขนาดเล็กและการนําเสนอผลงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและขัน้ตอนการออกแบบพ้ืนท่ีใชสอยภายในอาคารบานพักอาศัย
2. ออกแบบพ้ืนท่ีใชสอย ผนัง  ฝา  เพดานและเคร่ืองเรือนติดต้ังในท่ีไดอยางสมดุลยและเหมาะสม
3. เขียนแบบรูปแบบตาง ๆ ทัศนียภาพ 1 จุด 2 จุด ในงานออกแบบสถาปตยกรรมภายใน
4. นําเสนอผลงานของการออกแบบเขียนแบบหองตาง ๆ ของบานพักอาศัยขนาดเล็ก  ของงานออก
แบบสถาปตยกรรมภายใน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแนวทางข้ันตอนการออกแบบพ้ืนท่ีใชสอย ผนัง ผาเพดาน เคร่ืองเรือนติดต้ัง

ในท่ี การตกแตงแบบผังพ้ืน รูปดาน รูปตัด รูปขยาย ทัศนียภาพ 1 จุด 2 จุด ภายในหองตางๆ ของบานพักอาศัย
ขนาดเล็ก และการนําเสนอผลงาน

2106-2436 คอมพิวเตอรสําหรับตกแตงภายใน 2 (4)
Computer Aided Interior Design

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีนิยมใชในปจจุบัน ในงานออกแบบ
ตกแตงภายใน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจงาน ดานการออกแบบตกแตงภายในดวยคอมพิวเตอร
3. เพ่ือใหสามารถฝกหัดการออกแบบ เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร โดยศึกษาขอมูลจากโปรแกรม
สําเร็จรูปไดอยางถูกตอง และเหมาะสม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจองคประกอบของคอมพิวเตอรสําหรับตกแตงภายใน
2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานออกแบบตกแตงภายใน
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3. ออกแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปงานตกแตงภายใน
4. เขียนแบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปงานตกแตงภายใน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางและวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  ท่ีนิยมใชในปจจุบัน  ดานงานออกแบบงานตกแตง

ภายใน ฝกหัดการออกแบบ เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร โดยศกึษาขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูป

2106-2437 ศิลปไทยพื้นฐาน 2 (2)
Basic Thai Art

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจประวัติของลายไทย หมวดแมแบบ การเขียนลวดลาย การออกแบบลายไทย
แบบตางๆ

2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบ ออกแบบลวดลายไทยแบบตางๆ
3. เพ่ือใหสามารถนําแบบลวดลายไทยแบบตางๆ มาประยุกตใชกับงานออกแบบเคร่ืองเรือนและตก
แตงภายใน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจองคประกอบของงานศิลปไทยอยางมีระบบแบบแผน
2. ความสําคญัและประโยชนของลายไทยแบบตาง ๆ ท่ีประยุกตใชกับงานออกแบบเคร่ืองเรือน
3. ความสําคญัและประโยชนของลายไทยแบบตาง ๆ ท่ีประยุกตใชกับงานออกแบบตกแตงภายใน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติเก่ียวกับประวัติความเปนมาของลายไทย หมวดแมแบบ การเขียนแบบ ออกแบบลวดลาย

ไทยแบบตางๆ และนําไปประยุกตใชกับงานออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแตงภายใน

2106-2438 การติดต้ังประตู หนาตางและตกแตงบันได 2 (4)
Door, Window Fixtures and Stair Decorate

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ  โครงสรางของประต ู หนาตาง  บันไดรูปแบบตางๆ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจ  ชนิดของขอตอ  ท่ีนํามาใชกับประตู  หนาตาง  บันได
3. เพ่ือใหสามารถ  การคาํนวณ  บันได  แบบตาง ๆ อยางงาย
4. เพ่ือใหมีความเขาใจ  การติดต้ังประตู  หนาตาง  ตกแตงบันได

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจถึงหลักการติดต้ังประตู  หนาตาง และตกแตงบันได
2. อานแบบและคํานวณบันไดแบบตาง ๆ ไดอยางถูกตอง
3. ติดต้ังประตู  หนาตาง ตกแตงบันไดไดอยางถูกตองและใชงานได
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางของ ประต ู หนาตาง บันได ชนิดของขอตอ การคํานวณบันไดแบบตางๆอยางงาย  

การติดต้ังประตูหนาตาง  และตกแตงบันได

2106-2439 หุนจําลอง 2 (2)
Model

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ  ประเภทของหุนจําลอง  ประเภทตางๆ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจ  ถึงการใชวัสดุ อุปกรณและเคร่ืองมือการทําหุนจําลอง
3. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการ คํานวณหาขนาด สวนประกอบตางๆ (elements) ของอาคารและงาน
เคร่ืองเรือนตกแตงภายใน

4. เพ่ือใหสามารถทําหุนจําลองงานเคร่ืองเรือนไดสัดสวน  ถูกตองประณีต สวยงาม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจถึงหลักการการทําหุนจําลอง  ไดอยางเหมาะสม
2. คํานวณหาขนาดสวนประกอบตาง ๆ ของอาคารไดอยางเหมาะสมและถูกตอง
3. คํานวณขนาดสัดสวน ของเคร่ืองเรือนในการทําหุนจําลอง ไดอยางเหมาะสมและถูกตอง
4. การนําวัสดุอุปกรณมาทําหุนจําลองไดอยางเหมาะสม
5. ทําหุนจําลองของเคร่ืองเรือนรูปแบบตาง ๆ ไดอยางเรียบรอยและถูกตอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาประเภทหุนจําลอง วัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือการทําหุนจําลอง การคาํนวณหาขนาด  สวน

ประกอบตางๆ (elements) ของอาคารปฏิบัติการทําหุนจําลองงานเคร่ืองเรือนเพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจใน
วัสดุ อุปกรณ  การทําหุนจําลองและมีทักษะการทําหุนจําลอง

2106-2440 งานไมบางฝงลายและการอัดดัดโคง 2 (4)
Inlay and Veneer Bending

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเก่ียวกับลักษณะของเครื่องมือ อุปกรณ และวัสดุท่ีใชงานบางฝงลายและการ
อัดดัดโคง

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน และองคประกอบท่ีสําคัญเก่ียวกับงานไมบางฝงลายและการ
อัดดัดโคง

3. เพ่ือใหสามารถทําการตกแตงงานเครื่องเรือนดวยไมบางผังลายและการอัดดัดโคงขึ้นรูปใหเปน
ผลิตภัณฑอยางงาย

มาตรฐานรายวิชา
1. องคประกอบของงานไมบางฝงลาย และการอัดดัดโคงอยางถูกตอง
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2. ใชเคร่ืองมือและอุปกรณข้ันพ้ืนฐานในงานไมบางฝงลายไดอยางเหมาะสม
3. ใชเคร่ืองมือ และอุปกรณข้ันพ้ืนฐาน ในงานอัดดัดโคงไดอยางเหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุท่ีใชกับงานไมบางฝงลายและการอัดดับโคงรวมท้ังองค

ประกอบท่ีสําคัญของการตกแตงเคร่ืองเรือนและการอัดดัดโคงข้ึนรูปใหเปนผลิตภัณฑ

2106-2441 เครื่องเรือนทองถิ่น 2 (4)
Tradition Furniture

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติตางๆ ของวัสดุจากทองถ่ินในการทําเครื่องเรือนสวนประกอบ
เคร่ืองเรือน และผลิตภัณฑ

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการทํางานโดยชางฝมือ และองคประกอบท่ีสําคัญของการใช
วัสดุจากทองถ่ิน

3. เพ่ือใหมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ และมีความภูมิใจในภูมิปญญาทองถ่ิน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจถึงองคประกอบของเคร่ืองเรือนทองถ่ิน
2. เลือกใชวัสดุทองถ่ินใหเหมาะสมกับงานเคร่ืองเรือนตามภาคน้ัน ๆ
3. ใชวัสดุทองถ่ินเพ่ือการทําเคร่ืองเรือนสวนประกอบเคร่ืองเรือนและผลิตภัณฑ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษารูปแบบ ภูมิปญญา วัสดุ ของเคร่ืองเรือนทองถ่ินของในภาคน้ันๆ ประวัติความเปนมาตลอดจน

วิธีการทํา การเก็บรกัษา การประยุกตและการพัฒนา ใชในการทําเครื่องเรือน สวนประกอบเคร่ืองเรือนและ
ผลิตภัณฑ

2106-2442 ระบบทอและสุขภัณฑ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชการบํารงุรักษา เคร่ืองมืออุปกรณงานทอ สุขภัณฑ
2. เพ่ือใหมีความสามารถประกอบ ติดต้ังทอ สุขภัณฑ และอุปกรณ
3. เพ่ือใหมีเจตคติ  มีความรับผิดขอบ  และจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชเคร่ืองมืออุปกรณงานทอ และสุขภัณฑ
2. วิธีใชและบํารุงรักษา เคร่ืองมือและอุปกรณทอและสุขภัณฑ
3. วิธีประกอบติดต้ังระบบทอนํ้า ในอาคารที่พักอาศัย
4. การทําสอบงานทอสําหรับอาคารพักอาศัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิธีการใชการบํารุงรักษา เคร่ืองมือและอุปกรณ งานทอระบบสุขภัณฑ ขั้น

ตอนวิธีการประกอบติดต้ัง ทอนํ้าใช ทอระบายน้ําทิ้ง ทอโสโครก ทอระบายอากาศ สุขภัณฑ และอุปกรณการ
ทดสอบงานทอ สําหรับอาคารพักอาศัย

2106-2443 งานเช่ือมเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมืองานเช่ือม
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเตรียมงาน วิธีเช่ือมแบบตางๆ
3. เพ่ือใหมีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณที่ดีในวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใช และการบํารุงรักษาเคร่ืองมืองานเช่ือม
2. จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณใหเหมาะสมกับงานเช่ือม
3. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณงานเช่ือมแกสและไฟฟา
4. เช่ือมรอยตอแบบตาง ๆ ในงานเช่ือม
5. ซอมรอยตอแบบตาง ๆ ในการเช่ือม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชและบํารุงรักษาเครื่องมืองานเชื่อม อุปกรณการเชื่อมลักษณะการตอ

รอยเช่ือมแบบตางๆ วิธีการเตรยีมงาน และตัดท่ีถูกตอง ความปลอดภัยในการเช่ือม การเชือ่มแกส และไฟฟา

2106-2444 งานอะลมิูเนียม 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเคร่ืองมือ อุปกรณและอะลูมิเนียมหนาตัดชนิดตางๆ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจ ในการประกอบการเขามุม การชน การยึดเหน่ียว ประกอบติดต้ังงาน
อะลูมิเนียม และรูปแบบของงานเคร่ืองเรือนอะลูมิเนียม

3. เพ่ือใหสามารถประกอบ ติดต้ังงานอะลูมิเนียม และงานเคร่ืองเรือนอะลูมิเนียมอยางงาย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการการใชเคร่ืองมืออุปกรณ และอลูมิเนียมหนาตัดชนิดตาง ๆ
2. จัดเตรียมเคร่ืองมือ และอุปกรณงานอลูมิเนียม
3. จัดเตรียมอะลูมิเนียมหนาตัดชนิดตาง ๆ งานเคร่ืองเรือนอะลูมิเนียม
4. ใชเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชงานอะลูมิเนียมเคร่ืองเรือน
5. ประกอบและติดต้ังอุปกรณและอะลูมิเนียมหนาตัด งานอะลูมิเนียมเคร่ืองเรือน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชเครื่องมือและอุปกรณ ขนาดอะลูมิเนียมหนาตัดชนิดตางๆ ในการ

ประกอบและติดต้ัง งานอะลูมิเนียม  การเขามุม เขาชน การยึดเหน่ียว การใชเคร่ืองมือและอุปกรณประกอบติด
ต้ังงานอะลูมิเนียม รูปแบบของงานอะลูมิเนียมเคร่ืองเรือน

2106-2445 โครงสรางเบ้ืองตน 2 (2)
Fundamental of Structure

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับขอกําหนดตางๆ ของงานโครงสรางเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การคํานวณและองคประกอบที่สําคัญเก่ียวกับงานโครงสราง
เบ้ืองตน

3. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติตางๆ ของวัสดุ ในงานโครงสรางเบ้ืองตน
4. เพ่ือใหมีทัศนคติท่ีดีตอการระมัดระวัง  และการรักษามาตรฐานโครงสรางเบื้องตน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจพฤติกรรมของโครงสรางในสวนของแรงและนํ้าหนักบรรทุก
2. คํานวณหาความเคนและความเครียด และความสัมพันธระหวางความเคนความเครยีดแบบงาย ๆ
3. คํานวณหาแรงปฏิกิริยา และเขียนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด แบบงาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการจําแนกชนิดของแรงหรือนํ้าหนักบรรทุก จุดรองรับแบบตางๆ ทางดานโครงสรางหนวยแรง

ท่ีเกิดขึ้นในองคโครงสราง การเขียนแผนภูมิของแรงเฉือนและโมเมนต ความสัมพันธ ของหนวยแรงกับ
ความเครียด การตอและปดขององคโครงสรางเขาดวยกันอยางมีเสถียรสภาพ

2106-2501 การสํารวจ  1 2 (4)
Surveying 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการสํารวจเบ้ืองตน มาตราสวนแผนที ่และการนําไปใชประโยชน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการวัดระยะ และการใชเคร่ืองมือวัดระยะ
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการรังวัดสามเหล่ียมดวยโซ-เทป การเก็บรายละเอียด และการลงท่ี
หมาย

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการสํารวจเบ้ืองตน
2. วัดระยะดวยโซ - เทป
3. สํารวจทําแผนท่ีดวยโซ - เทป
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4. ลงท่ีหมายแผนท่ีจากขอมูลสํารวจ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเบ้ืองตนของการสํารวจ มาตราสวนแผนท่ี การวัดระยะดวยเครื่อง
มือและอุปกรณชนิดตางๆ การวัดระยะโดยตรง การวัดระยะจําลอง การแกระยะเทป การรังวัดสามเหล่ียมดวย
โซ การรังวัดเก็บรายละเอียดดวยโซ-เทป เครื่องสองฉาก และการลงท่ีหมายแผนท่ี

2106-2502 การสํารวจ  2 2 (4)
Surveying 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการใชโตะแผนท่ี รายละเอียดและการทําแผนท่ีดวยโตะแผนท่ี 
การทําแผนท่ีดวยเข็มทิศ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทําแผนท่ีดวยโตะแผนท่ี และการทําแผนท่ีดวยเข็มทิศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ถูกตองปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําแผนท่ีดวยโตะแผนท่ีและเขม็ทิศ
2. สํารวจทําแผนท่ีดวยโตะแผนท่ี
3. สํารวจทําแผนท่ีดวยเข็มทิศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสํารวจดวยโตะแผนที ่ การใชโตะแผนท่ี การรังวัดเก็บรายละเอียด 

และการทําแผนท่ีดวยโตะแผนท่ี ทฤษฎีของเข็มทิศ มุมทิศและมุม การคํานวณมุมทิศ และภาคของทิศ การใช
เข็มทิศ การรังวัดมุมทิศ การคาํนวณ การตรวจสอบวงรอบเข็มทิศ การรังวัดเก็บรายละเอียดดวยเข็มทิศ และการ
ลงท่ีหมายแผนท่ี

2106-2503 การสํารวจ  3 2 (4)
Surveying 3

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชและการบํารุงรักษากลองวัดมุม การตรวจสอบและปรับแกกลอง
วัดมุม การใชเครื่องวัดระยะ (Tachometry)

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชและการบํารุงรักษากลองวัดมุม การตรวจสอบและปรับแกกลอง
วัดมุม การรังวัดมุมราบ-มุมด่ิง การทําวงรอบ การวางแนวเสนตรง เสนโคง การสรางเสนฉากและ
การวัดระยะ ดวยเครื่องวัดระยะ (Tachometry)

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ถูกตองปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการใชกลองวัดมุม
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2. รังวัดคามุมราบ - มุมด่ิงดวยกลองวัดมุม
3. ทําวงรอบดวยกลองวัดมุม
4. วางแนวเสนตรง-เสนโคง ดวยกลองวัดมุม
5. ตรวจสอบและปรับแกกลองวัดมุมเบ้ืองตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวัดมุมดวยกลองวัดมุม การวัดระยะดวยเครื่องวัดระยะ กลองวัดมุม 

สวนประกอบตางๆ ของกลองวัดมุม ลักษณะอันพึงประสงคของกลองวัดมุม กลองวัดมุมชนิดตางๆ และ
อุปกรณประกอบ การตรวจสอบ และปรับแกกลองวัดมุม การอานคาองศา การรังวัดมุมราบ-มุมด่ิง การทําวง
รอบเปด-ปด การตรวจสอบ และคํานวณวงรอบเปด-ปด การวางแนวเสนตรง เสนโคง และการสรางเสนฉาก 
การแกปญหาอุปสรรค ในการวัดมุม วัดระยะ การวัดระยะดวยเครื่องวัดระยะ (Tachometry)

2106-2504 การสํารวจ  4 2 (4)
Surveying 4

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทําแผนท่ี ดวยกลองวัดมุม การทําโครงขายสามเหลี่ยม การทําวง
รอบระบบ ยู ที เอ็ม (UTM)

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทําทําแผนท่ี ดวยกลองวัดมุม การทําโครงขายสามเหลี่ยม การทําวง
รอบระบบ ยู ที เอ็ม (UTM)

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ถูกตองปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการสํารวจดวยกลองวัดมุมและคํานวณโครงขายสามเหล่ียม
2. สํารวจทําแผนท่ีดวยกลองวัดมุม
3. สํารวจและคํานวณโครงขายสามเหล่ียม
4. คํานวณวงรอบระบบ  UTM

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการในการสํารวจรังวัดเก็บรายละเอียดและทําแผนท่ีดวยกลองวัดมุม 

การทําโครงขายสามเหลี่ยม การคํานวณปรับแกโครงขายสามเหลี่ยม ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับระบบพิกัด ยู ที เอ็
ม (UTM)  การคํานวณวงรอบระบบพิกัด ยู ที เอ็ม (UTM)

2106-2505 คณติศาสตรชาง  1 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการตรีโกณมิติ เลขยกกําลัง ลอการิทึมและกราฟ
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2. เพ่ือใหสามารถนําหลักการตรีโกณมิติ เลขยกกําลัง ลอการิทึมและกราฟมาประยุกตใชกับงาน
สํารวจ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวย ความรอบคอบ  และถูกตอง
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักตรีโกณมิติ และการประยุกตใช
2. แกสมการเชิงเสน สมการกําลังสองดีเทอรมิแนนต
3. คํานวณเลขยกกําลัง รากและกรณฑ
4. แกสมการลอการิทึม  และสมการเอกซโพเนนเชียล
5. หาพ้ืนท่ีของรูปทรงตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการของฟงกชันตรีโกณมิติของมุมตางๆ การใชตารางหาคาฟงกชันตรีโกณมิต ิ กฎ

ของไซน โคไซน สมการเชิงเสนหน่ึงตัวแปร สองตัวแปร สมการกําลังสอง ดีเทอรมิแนนต เลขยกกําลัง กฎของ
เลขยกกําลัง การบวก ลบ คูณ หารเลขยกกําลัง รากหรือกรณฑ การใชตารางหากรณฑที่สองและที่สาม 
ลอการิทึม ลอการิทึมสามัญ การหาคาโดยใชลอการิทึม สมการเลขช้ีกําลัง และสมการลอการิทึม กราฟ การ
เขยีนกราฟจากสมการ การแปลความหมายของกราฟ การหาพ้ืนท่ีรูปทรงตางๆ การแบงเสนตรงเปนหลายสวน
เทาๆ กัน การสรางรูปหลายเหล่ียมชนิดตางๆ

2106-2506 เรขาคณิตมีทรง 1 (1)
Coordinate Geometry

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับลักษณะและสมบัติของเสนตรงและระนาบ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับลักษณะและสมบัติของเสนขนาน และระนาบขนาน
3. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับลักษณะและสมบัติของเสนตรงเฉ มุมสามมิติ
4. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการศึกษาตอและงานสํารวจ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบเสนตรงและระนาบ
2. คํานวณการต้ังฉากระหวางเสนตรงและระนาบ , ระนาบและระนาบ
3. คํานวณเสนขนานและระนาบขนาน
4. คํานวณเสนตรงเฉ และมุมสามมิติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะและสมบัติของเสนตรงและระนาบ การต้ังฉากกันระหวางเสนตรงและระนาบระนาบ

และระนาบ เสนขนานกัน และระนาบขนานกัน เสนตรงเฉ มุมสามมิติ
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2106-2507 ตรีโกณมิติทรงกลม 2 (2)
Spherical Trigonometry

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับสามเหล่ียมทรงกลมมุมฉาก สามเหล่ียมทรงกลมดานฉากและ
สามเหล่ียมทรงกลมเฉียง

2. เพ่ือใหมีความสามารถแกปญหาสามเหล่ียมทรงกลมมุมฉาก สามเหล่ียมทรงกลมดานฉาก  และ
สามเหล่ียมทรงกลมเฉียง

3. เพ่ือใหมีความเขาใจปญหาเก่ียวกับระบบเอียง  มุมสอบของเมอรเิดียน
4. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกต ใชในการศึกษาตอ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  และถูกตอง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของสามเหล่ียมทรงกลม  รูปหลายเหล่ียมทรงกลมและทรงกลมโลก
2. คํานวณสามเหล่ียมทรงกลมมุมฉาก  สามเหล่ียมทรงกลมดานฉาก สามเหล่ียมทรงกลมเฉียง
3. คํานวณระนาบเอียงและมุมสอบของเมอริเดียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ สามเหล่ียมทรงกลม รูปหลายเหล่ียม ทรงกลม สามเหล่ียมขั้ว ทรงกลมโลก  

สามเหล่ียมทรงกลมมุมฉาก สูตรสําหรับแกปญหาสามเหล่ียมทรงกลมมุมฉาก สามเหล่ียมดานฉาก กฎของเน
เบียร การแกปญหาสามเหล่ียมมุมฉากและสามเหล่ียมดานฉาก การแกปญหา สามเหล่ียมทรงกลมเฉียง อนาโล
ยีของเดอลอมบม หรืออนาโลยีของเกาส การแกปญหาสามเหล่ียมทรงกลมเฉียงดวยวิธีอ่ืนๆ ปญหาเก่ียวกับ
ระนาบเอียง มุมสอบของเมอริเดียน

2106-2508 การคํานวณแผนท่ี  1 2 (4)
Survey Computation 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการคํานวณเน้ือท่ีและปริมาตรของ  รูปทรงตางๆ
2. เพ่ือใหมีทักษะ ในการคาํนวณ และการใชเคร่ืองมือ หาเน้ือท่ี
3. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบและถูกตอง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจพ้ืนฐานการคํานวณแผนท่ี
2. คํานวณเน้ือท่ีของรูปเหล่ียมตาง ๆ
3. คํานวณปริมาตรรูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระ
4. ใชเคร่ืองมือชวยในการหาเน้ือท่ี
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการคํานวณแผนท่ี การคํานวณเนื้อที่ของรูปเหลี่ยมตาง การ

คํานวณปริมาตร  การนํากฎของ ไซน โคไซน แทนเจนต (Sine Cosine Tangent) มาประยุกตใชในการคํานวณ
แผนท่ี การใชเคร่ืองมือชวยในการคํานวณพ้ืนท่ี การคาํนวณเน้ือท่ี โดยวิธีแบงเปนรูปเหล่ียมหลายๆ รูป

2106-2509 การคํานวณแผนท่ี  2 2 (4)
Survey Computation 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ เก่ียวกับการคํานวณเน้ือท่ีดวยวิธีตางๆ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการคํานวณเน้ือท่ีโดยคาพิกัดฉาก
3. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และถูกตอง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคํานวณเน้ือท่ี และคาพิกัดวงรอบ
2. คํานวณเน้ือท่ีจากระยะฉาก
3. คํานวณเน้ือท่ีจากพิกัดฉาก
4. คํานวณพิกัดวงรอบ
5. คํานวณเน้ือท่ีโดยวิธี  DMD., DPD.
6. คํานวณเน้ือท่ีจากหมุด  OFF - SET

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับการคํานวณเน้ือท่ีจากตารางพิกัดฉาก การคํานวณเนื้อที่จากระยะฉาก การคํานวณเน้ือท่ี

จากพิกัดฉาก การคํานวณพิกัดของวงรอบ การคํานวณเน้ือท่ีโดยวิธี Double Meridian Distance (DMD) การ
คํานวณเน้ือท่ี โดยวิธี Double Parallel Distance (DPD) การคํานวณหาเน้ือท่ีจากหมุด off–set

2106-2510 การเขียนแผนท่ี 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการใชเคร่ืองมือเขยีน การกําหนดมาตรสวนและจัดองคประกอบ 
การใชเคร่ืองหมายและสัญลักษณ การยอ-ขยายและจําลองแผนที่

2. เพ่ือใหมีความสามารถ ในการใชเคร่ืองมือเขียน การกําหนดมาตรสวนและจัดองคประกอบ การ
ใชเคร่ืองหมายและสัญลักษณ การยอ ขยายและจําลองแผนที่

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการเขยีนแผนท่ี
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2. เขียนและวางตัวอักษรในแผนท่ี
3. สรางมาตราสวนแผนท่ี
4. ยอ-ขยาย และจําลองแผนท่ี โดยวิธีตาง ๆ
5. ใชเคร่ืองมือหมายแทนความสูงของภูมิประเทศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแผนท่ี การใชเคร่ืองมือเขียนแผนท่ี การเขียนและการวางตัว

อักษรการใชมาตราสวน การใชสัญลักษณและสี การยอ ขยาย และจําลอง แผนท่ีโดยวิธีตางๆการเขียนสวน
ประกอบตางๆ ของแผนท่ีการใชเคร่ืองหมายแทนความสูงของภูมิประเทศ

2106-2511 การสํารวจดวยภาพถาย 2 (4)
Photogrammetry

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการสํารวจดวยภาพถาย การอานและแปลความหมายจากภาพ
ถาย

2. เพื่อใหสามารถสํารวจดวยภาพถาย การอานและแปลความหมายจากภาพถาย
3. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกต ใชในการประกอบอาชีพ และศึกษาตอ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสํารวจดวยภาพถาย
2. สรางหมุดบังคับทางพื้นดินสําหรับการสํารวจดวยภาพถาย
3. ใชเคร่ืองมือดูภาพทรวงทรง – ภาพเหลี่ยม
4. อานและแปลความหมายจากภาพถาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูท่ัวไปในการสํารวจดวยภาพถาย กลองถายภาพทางอากาศภาพถายดิ่ง 

หมุดหลักฐานทางพ้ืนดินสําหรับการสํารวจดวยภาพถาย การมองเห็นภาพทรวดทรง ภาพเหล่ือม และการจัด
ภาพเหล่ือม การอานและแปลความหมายจากภาพถาย

2106-2512 การระดับ 1 2 (4)
Leveling 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการของการระดับ และการใชกลองระดับ การทําระดับ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทําระดับ และการแกปญหาอุปสรรคในการทํางาน
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการหาความสูงของจุดตางๆ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ถูกตองปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักเบ้ืองตนในการทําระดับ
2. ทําระดับโดยวิธีทางตรง
3. ทําระดับโดยวิธีทางออม
4. แกปญหาอุปสรรคในการทําระดับ
5. อธิบายสาเหตุความคลาดเคลื่อนในการทําระดับ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของการระดับ การใชกลองระดบัประเภทตางๆ และอุปกรณการทํา

ระดับโดยตรง โดยออมแบบตางๆ การแกปญหาอุปสรรคในงานระดบั การทําระดับเพ่ือหาความสูงตางของจุด 
มูลเหตุของความผิด และความคลาดเคล่ือนในงานระดับ

2106-2513 การระดับ 2 2 (4)
Leveling 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความหลักการในการตรวจสอบ และปรับแกความคลาดเคล่ือนของกลองระดับ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทําระดับขามลําน้ํา  การปรับแกความโคงของโลกและการหักเห
ของแสง

3. เพ่ือใหมีความสามารถในการสรางหมุดหลักฐาน การระดับ การทําวงรอบ และการปรับแกคา
ระดับเบ้ืองตน

4. เพ่ือใหมีความสามารถในการทําระดับหารูปตัดตามยาว – ตามขวาง
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ถูกตองปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําระดบั
2. ตรวจสอบและปรับแกกลองระดับ
3. สํารวจทําระดับเพื่อสรางหมุดหลักฐาน
4. สํารวจทําระดับขามลํานํ้า
5. สํารวจทําระดับตามแนวยาว
6. สํารวจทําระดับตามแนวขวาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการตรวจสอบ และปรับแกความคลาดเคล่ือนของกลองระดับ  การทํา

ระดับขามลํานํ้า การปรับแกความโคงของโลกและการหักเหของแสง การทําระดับแบบสวนกลับ การสราง
หมุดหลักฐานการระดับ การตรวจสอบชั้นของงานระดับ การทําวงรอบในงานระดับ การปรับแกคาระดับเบ้ือง
ตน การทําระดับเพื่อหารูปตัดตามยาว ตามขวาง การลงท่ีหมาย และการนําไปใชประโยชน



สาขาวิชาการกอสราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

345

2106-2514 การระดับ  3 2 (4)
Leveling 3

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ การหาเน้ือท่ีรูปตัด ความยาว ตามขวาง และการคํานวณปริมาตรดิน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทําระดับตรีโกณ
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการทําระดับอยางละเอียด
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย รอบคอบ ถูกตอง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคํานวณปริมาตรและการทําระดับ
2. คํานวณหาพ้ืนท่ีหนาตัด
3. คํานวณหาปริมาตรงานดิน
4. สํารวจทําระดับทางตรีโกณมิติ
5. สํารวจทําโครงขายระดับ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการหาเน้ือท่ี รูปตัดตามยาว-ตามขวาง การคาํนวณปริมาตรดินจากรูป

ตัด และวิธีอ่ืนๆ การทําระดับตรีโกณมิต ิ การทําระดับอยางละเอียด โครงขายการระดับการปรับแกระดับอยาง
ละเอียด

2106-2515 การระดับ  4 2 (4)
Leveling 4

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการสํารวจหาเสนชัน้ความสูง การเขียนเสนช้ันความสูง และ
การใชประโยชนจากเสนชัน้ความสูง

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการสํารวจหาเสนช้ันความสูง การเขียนเสนช้ันความสูง การสํารวจ
ทําแผนท่ีภูมิประเทศ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเรียบรอย  รอบคอบ  ถูกตองปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทําแผนท่ีภูมิประเทศ
2. สํารวจหาเสนช้ันความสูง
3. สํารวจทําแผนท่ีภูมิประเทศ
4. ใชประโยชนจากแผนท่ีภูมิประเทศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการสํารวจหาเสนชั้นความสูง โดยวิธีตางๆ การเขียนเสนช้ัน

ความสูง  การใชประโยชนจากเสนชัน้ความสูง  การสํารวจทําแผนท่ีภูมิประเทศ
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2106-2516 การคํานวณแผนท่ี  3 2 (4)
Survey Computation 3

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการคํานวณหาระยะและทิศทางจากพิกัดฉาก การคาํนวณหาจุด
พิกัดฉากบนเสนตรง การคํานวณแบงแยกและปรับแนวเขตท่ีดิน การคาํนวณวงรอบระบบ ยู ที เอ็
ม (UTM)

2. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาระยะและทิศทางจากพิกัดฉาก การคํานวณหาจุดพิกัดฉากบนเสนตรง 
การคํานวณแบงแยกและปรับแนวเขตท่ีดิน การคาํนวณวงรอบระบบ ยู ที เอ็ม

3. เพ่ือใหสามารถนําความรูประยุกตใชในการประกอบอาชีพชางสํารวจและการศึกษาตอ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ และถูกตอง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเก่ียวกับระบบพิกัดฉาก
2. คํานวณหาระยะทางและทิศทางจากพิกัดฉาก
3. คํานวณหาคาพิกัดฉากบนแนวเสนตรง
4. คํานวณแบงแยกเน้ือท่ี
5. คํานวณวงรอบระบบ  UTM.

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการคํานวณหาระยะและทิศทางจากพิกัดฉาก การคาํนวณหาจุดพิกัดฉาก

บนเสนตรงเดียวกัน การคํานวณแบงแยกเน้ือท่ี การคํานวณปรับแนวเขต การคาํนวณหาจุดพิกัดในกรณีอ่ืนๆ 
การคาํนวณวงรอบในระบบ ยู ที เอ็ม

2106-2517 การเขียนแบบสํารวจ  1 2 (4)
Survey Drawing 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการ วิธีการสรางตารางแผนที่
2. เพ่ือใหสามารถลงท่ีหมายวงรอบและรายละเอียดแผนท่ี
3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบงานทาง
4. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการสรางตารางแผนที ่และการเขียนภาพตัด
2. ลงท่ีหมายแผนท่ีจากขอมูลสํารวจ
3. เขียนภาพตัดตามยาว
4. เขียนภาพตัดตามขวาง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางตารางแผนท่ี (Grid) การลงที่หมาย วงรอบ และรายละเอียด 

โดยวิธีการตางๆ การเขียนภาพแปลนและภาพดานขาง (Plan & Profile) ภาพหนาตัด (Cross–Section) ของงาน
สํารวจเสนทาง

2106-2518 การเขียนแบบสํารวจ  2 2 (4)
Survey Drawing 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการเขียนเสนชัน้ความสูง
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบงานโยธาและงานสํารวจอ่ืนๆ
3. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพและการศึกษาตอ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบสํารวจ
2. เขียนเสนช้ันความสูง
3. เขียนแบบถนน สะพาน
4. เขียนแบบคลองสงนํ้า
5. เขียนแบบงานโยธา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนเสนช้ันความสูง การเขียนแบบถนน สะพาน ทอ และสวน

ประกอบอ่ืนๆ การเขียนแบบคลองสงนํ้า แบบงานโยธา และสํารวจอ่ืนๆ

2106-2519 ดาราศาสตรปฏิบัติ 2 (4)
Practical Astronomy

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับระบบพิกัดดาราศาสตร สามเหล่ียมดาราศาสตร ระบบเวลา
2. เพ่ือใหสามารถใชปฏิทินดาว การปรับแกความคลาดเคล่ือนในงานรังวัดทางดาราศาสตร
3. เพื่อใหสามารถรังวัดทางดาราศาสตร โดยคํานวณหาอาซิมุธ จากการรังวัดดวงอาทิตย และดาว
เหนือ

4. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกต ใชในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางาน ดวยความประณีต  รอบคอบ และถูกตอง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบพิกัดดาราศาสตร สามเหล่ียมดาราศาสตร
2. คํานวณหาเวลาระบบตาง ๆ
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3. รังวัดและคํานวณคาอาชิมุธ จากดวงอาทิตย
4. รังวัดและคํานวณคาอาชิมุธ จากดาวเหนือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความรูท่ัวไปในงานดาราศาสตร ระบบพิกัดดาราศาสตร สามเหล่ียมดารา

ศาสตร ระบบเวลา ปฏิทินดาว การแกความคลาดเคล่ือนในงานรังวัดทางดาราศาสตร การรังวัดทางดาราศาสตร 
เพ่ือคํานวณหาอาซิมุธ จากการรังวัดดวงอาทิตย  ดาวเหนือ

2106-2520 การสํารวจเฉพาะแปลง 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการ ข้ันตอนการดําเนินการขอรังวัด
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือสําหรับการลงท่ีหมายดวยวิธีการตางๆ
3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการตรวจสอบการลงท่ีหมาย การรังวัดและทําแผนที่ดวยเครื่อง
มือตางๆ

4. เพ่ือใหสามารถดําเนินการเก่ียวกับการออกหนังสอืสําคัญสําหรับท่ีดิน การออกโฉนดหรือตรวจ
สอบท่ีดินท้ังตําบล การออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีหลวง การรังวัดทําแผนที่พิพาท ตามคําสั่ง
ศาล

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และถูกตอง
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจกระบวนการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน
2. เขาใจกฎ - ระเบียบเก่ียวกับการออกเอกสารสิทธิท่ีดิน
3. ลงท่ีหมายแผนท่ีจากขอมูลการรังวัด
4. ตรวจสอบการลงท่ีหมาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสํารวจเฉพาะแปลง การใชเคร่ืองมือในการลงท่ีหมาย การลงท่ีหมาย

ดวยวิธีการตางๆ การตรวจสอบการลงท่ี หมายหลักการรังวัด และทําแผนท่ีดวยเคร่ืองมือตางๆ กฎ ระเบียบ คํา
ส่ังตางๆ แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรังวัด การรังวัดเก่ียวกับการออกหนังสือสําคัญสําหรับท่ีดิน การออกโฉนด 
หรือตรวจสอบท่ีดินท้ังตําบล การรังวัดทําแผนที่พิพาท ตามคําสั่งศาล การขอรังวัด

2106-2521 การสํารวจเสนทาง 2 (4)
Route Survey

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบขนสงและทางหลวง การสํารวจเสนทางเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหสามารถสํารวจเสนทางเบ้ืองตน
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3. เพ่ือใหสามารถคํานวณโคงราบแบบวงกลมและโคงต้ัง
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการและขัน้ตอนการสํารวจเสนทาง
2. สํารวจวางแนวศูนยกลางทาง
3. สํารวจเก็บรายละเอียดเพ่ือการออกแบบทาง
4. สํารวจวางโคงด่ิง
5. สํารวจวางโคงราบชนิดธรรมดา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของระบบขนสงและทางหลวง มาตรฐานทางประเภทตางๆ ข้ันตอน

การสํารวจเสนทาง วิธีการสํารวจการกําหนดแนวศูนยกลางทางและเขตทาง งานระดับในงานสํารวจเสนทาง 
การเก็บรายละเอียดในเขตทาง การสํารวจการระบายนํ้า โคงราบแบบวงกลม  โคงตั้ง  การวางโคงวงกลม และ
โคงทางต้ัง  การยกโคง  การขยายโคง

2106-2522 การสํารวจเพ่ือการกอสราง 2 (4)
Construction Survey

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสํารวจเพ่ือการกอสราง
2. เพ่ือใหสามารถสํารวจเพ่ือปรับพ้ืนท่ี วางผัง หาระดับ วางทอระบายนํ้า การตรวจสอบการทรุดตัว
ของอาคาร

3. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และการศึกษาตอ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวย ความประณีต  รอบคอบ และถูกตอง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจข้ันตอนงานสํารวจเพ่ือการกอสราง
2. สํารวจเพ่ือวางผังอาคาร
3. สํารวจใหระดับในงานกอสราง
4. สํารวจเพ่ือตรวจสอบแนวด่ิง - แนวราบของอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การสํารวจเพื่อการปรับพื้นที่การกอสราง การสํารวจเพ่ือวางผัง การใหคาระดับใน

งานกอสราง การวางทอระบายนํ้าและอาคารระบายนํ้า การกําหนด Slope Stake การใหคาระดับชั้นตางๆ ของ
ถนน การตรวจสอบการทรุดตัวของอาคาร การกําหนดและตรวจสอบแนวราบแนวด่ิงของอาคาร
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2106-2523 การสํารวจดวยเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับเคร่ืองมือสํารวจทางอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือให สามารถใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือสํารวจทางอิเล็กทรอนิกสได
3. เพ่ือใหสามารถ ตรวจสอบและปรับแกเบ้ืองตน เคร่ืองมือสํารวจทางอิเล็กทรอนิกสได
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ  ถูกตอง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบการทํางานของเคร่ืองมือสํารวจระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองมือสํารวจระบบอิเล็กทรอนิกส
3. วัดมุมและระยะดวยเคร่ืองมือสํารวจระบบอิเล็กทรอนิกส
4. คํานวณขอมูลสํารวจดวยเคร่ืองประมวลผล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการใชงานเคร่ืองมือสํารวจอิเล็กทรอนิกส ประเภทของเครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกส การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือสํารวจทางอิเล็กทรอนิกส การตรวจสอบและปรับแกเบ้ืองตน
เคร่ืองมือสํารวจทางอิเล็กทรอนิกส

2106-2524 พื้นฐานงานกอสราง 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการลับ ปรับ แตงเคร่ืองมือชางไม วัด กะ ไส ปรับ ตัดประกอบ
ช้ินงานไม

2. เพ่ือใหสามารถลับ ปรับ แตงเคร่ืองมือชางไม วัด กะ ไส ปรับ ตัดประกอบชิน้งานไม
3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการกออิฐ ฉาบปูนงานตกแตงขนาดเล็ก
4. เพ่ือใหสามารถกออิฐ ฉาบปูนงานตกแตงขนาดเล็ก
5. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานวิชาชีพ มีวินัย อดทน มีความคิดสรางสรรค อนุรักษส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการลับ ปรับ แตงเคร่ืองมือชางไม วิธีการกออิฐ ฉาบปูน งานตกแตงขนาดเล็ก
2. ปฏิบัติ ลับ ปรับ แตง เคร่ืองมือชางไมวัด กะ ไส ปรับ ตัด ประกอบช้ินงานไมขนาดเล็ก
3. ปฏิบัติ การกออิฐ ครึ่งแผน ชิน้งานขนาดเล็กแบบตาง ๆ
4. ปฏิบัติ การฉาบปูน ชิน้งานขนาดเล็ก เปนงานสําเร็จรูป
5. บํารุงรักษาเคร่ืองมือชางไม ชางปูน พรอมใชงาน



สาขาวิชาการกอสราง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

351

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการ ลับ ปรับ แตง ประกอบเคร่ืองมืองานชางไม ไส วัด กะ ตัด เปนช้ินงานขนาดเล็ก

กออิฐคร่ึงแผนเปนช้ินงานขนาดเล็กแบบตางๆ ฉาบปูนชิน้งาน เปนงานสําเร็จรูป

2106-2525 การวางแผนงานสํารวจ 2 (2)
Survey Planning

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในกระบวนการวางแผนงานสํารวจ
2. เพื่อใหสามารถประมาณราคาคาใชจาย และเวลาในการปฏิบัติงานสํารวจ
3. เพ่ือใหสามารถประเมินผล  และปรับแผนการทํางานได

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการวางแผนงานสํารวจ
2. คํานวณระยะเวลาการทํางานสํารวจ
3. คํานวณคาใชจายในการทํางานสํารวจ
4. จัดทําแผนปฏิบัติงานสํารวจ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การวางแผน และลักษณะการวางแผนท่ีดี แผนปฏิบัติการ และการดําเนิน

การตามแผน การประมาณการเกี่ยวกับเวลาคาใชจายและกําไร การติดตามและประเมินผล

2106-2526 คอมพิวเตอรในงานสํารวจ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอรในงานสํารวจ
2. เพ่ือใหสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปดานงานสํารวจ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบการทํางานของคอมพิวเตอร
2. คํานวณขอมูลการสํารวจ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
3. เขียนแผนท่ีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบการทํางานของคอมพิวเตอรในงานสํารวจ การเขียนแผนท่ีดวยเคร่ือง

เขียนรูปในงานสํารวจ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานสํารวจ งานระดับ งานดารา-ศาสตร  งานสํารวจเสน
ทาง และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
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2106-2527 กฎหมายเก่ียวกับท่ีดิน 1 (1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการของกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการใชท่ีดินหรือ
กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ขอบังคับท่ีเก่ียวของ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจกฎ - ระเบียบท่ีเก่ียวกับท่ีดิน
2. จําแนกประเภทของเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน
3. เขาใจข้ันตอนการออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการของกฎหมายท่ีดิน การจัดที่ดินเพื่อประชาชน การออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ี

ดิน การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การกําหนดสิทธิในท่ีดิน การจัดท่ีดินของเอกชน พระราชบัญญัติการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม พระราชบัญญัติที่ราชพัสด ุพระราชบัญญัติรังวัดเอกชน  กฎหมายทางหลวง

2106-2528 การประเมินราคาที่ดิน 1 (1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ กระบวนการประเมิน ราคาที่ดิน
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับกฎระเบียบ และหลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการประเมินราคาที่
ดิน

3. เพื่อใหมีจรรยาบรรณ ในการประเมินราคาท่ีดิน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจกระบวนการในการประเมินราคาท่ีดิน
2. สืบคนราคาท่ีดินจากแหลงขอมูลตาง ๆ
3. วิเคราะหราคาที่ดิน
4. ประเมินราคาท่ีดินหลักประกัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความสําคัญและประโยชนของการประเมินราคาท่ีดิน ความเปนมาของการประเมิน

ราคาท่ีดินในประเทศไทย เศรษฐศาสตรเก่ียวกับท่ีดิน กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประเมินราคาท่ีดินกระบวน
การของการประเมินราคาที่ดิน
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2106-2529 การจราจรและผังเมือง 2 (4)
City Planning and Traffic

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบและทฤษฎีผังเมือง
2. เพ่ือใหมีความสามารถจัดแปลงและใชประโยชนของท่ีดิน
3. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับระบบการจัดการจราจรและผังเมือง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจองคประกอบของผังเมืองและระบบการจราจร
2. จําแนกประเภทการใชท่ีดิน
3. สํารวจและคํานวณปริมาณจราจร
4. เขาใจลักษณะของทางแยกประเภทตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ประวัติการผังเมือง และลักษณะเมืองสําคัญ องคประกอบของผังเมืองท่ีดี 

ทฤษฎีสําคัญทางผังเมือง องคประกอบท่ีสําคัญในการวางผังเมืองในอนาคต การใชท่ีดินและการจัดสรรท่ีดิน 
ระบบการจัดการจราจร  การสํารวจเพ่ือการจราจรและผังเมือง การออกแบบทางแยกแบบตางๆ

2106-2530 การสํารวจชลประทาน 1 (1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับระบบงานชลประทาน
2. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการสํารวจ เพ่ือจัดระบบชลประทาน
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานสํารวจเพ่ือการชลประทาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบชลประทานชนิดตาง ๆ
2. สํารวจวางแนวคลองชลประทาน
3. สํารวจแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินในงานชลประทาน
4. ใชภาพถายทางอากาศ ในงานชลประทาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความรูท่ัวไปเก่ียวกับงานชลประทาน การเตรียมแผนที่เพื่อการชลประทานการสํารวจ

แผนท่ีโครงการ การสํารวจวางแนวสําหรับชลประทาน การสํารวจแปลงกรรมสิทธ์ิ หลักการสํารวจเพื่อการชล
ประทานการสํารวจแปลงกรรมสิทธ์ิ หลักการสํารวจเพื่อการชลประทานการสํารวจระดับภูมิประเทศ โดยการ
ใชแผนท่ีภาพถายประกอบ (Spot height Survey)
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2106-2531 การสํารวจเหมืองแร 1 (1)
Mine Survey

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการสํารวจเหมืองแร
2. เพ่ือใหมีความเขาใจ ในการคํานวณท่ีเก่ียวของกับงานสํารวจเหมืองแร
3. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับกฎหมายเหมืองแรท่ีเก่ียวของกับงานสํารวจ
4. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตองานสํารวจเหมืองแร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจข้ันตอนการสํารวจเหมืองแร
2. สํารวจแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดินในงานเหมืองแร
3. คํานวณแนวการเจาะอุโมงค
4. เขาใจกฎ - ระเบียบเก่ียวกับการทําเหมืองแร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการสํารวจเหมืองแร วิธีการสํารวจเหมืองแร การคาํนวณหาคา

ตางๆ ในงานสํารวจเหมืองแร การสํารวจแปลงกรรมสิทธ์ิ กฎหมายเหมืองแรท่ีเก่ียวกับงานสํารวจ

2106-2532 กฎหมายธุรกิจ 1 (1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการของกฎหมายธุรกิจ
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูมาประยุกต ใชในการประกอบอาชีพ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจความหมายของบุคคลทรัพยสิน  หนี้สิน
2. เขาใจหลักการทํานิติกรรม สัญญา
3. เขาใจหลักการซ้ือขาย จํานํา  จํานอง  และขายฝาก
4. เขาใจเก่ียวกับเร่ืองครอบครัว มรดก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการของกฎหมายธุรกิจ บุคคล นิติกรรม สัญญา ทรัพยสิน หน้ีสิน ซ้ือขายแลก

เปล่ียน ใหจํานอง จํานํา ขายฝาก  ครอบครัว มรดก
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2106-2533 การทาง 1 (1)
Highway

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพิจารณา ดานเศรษฐกิจ และวิศวกรรม ในการกอสรางทาง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับโครงสราง และองคประกอบของทาง
3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเก่ียวกับความปลอดภัยของทาง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจขั้นตอนการพิจารณาสรางทาง
2. เขาใจองคประกอบทางเรขาคณิตของทาง
3. เขาใจหลักเบ้ืองตนในการออกแบบทางหลวง
4. เขาใจระบบวิศวกรรมจราจร เบ้ืองตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ และวิศวกรรมในการกอสรางทางหลวง โครงสรางทาง

หลวง องคประกอบทางเรขาคณิตทางหลวง หลักเบ้ืองตนของการออกแบบ และความปลอดภัยของทางหลวง 
วิศวกรรมการจราจรเบื้องตน

2106-4X01-6 ปฏิบัติงาน............  1-6 * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับสาขางาน
ท่ีศึกษาอยู

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับ
สาขางานที่ศึกษาอยู

3. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ ดําเนินการและแกไขปญหาตามหลักการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทฤษฎี ขั้นตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับสาขางานท่ีศึกษา
2. วางแผนการทํางาน จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช ดําเนินการและแกไข
ปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและข้ันตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู
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คําอธิบายรายวิชา
ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ โดย

ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําส่ัง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุง
รักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยูพรอมท้ังการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายชิ้นงานและ
เปนรายสัปดาห



กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

2001-0001 คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 2 (3)
2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 2 (4)
2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)
2100-1003 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 2 (4)
2100-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)
2100-1005 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 2 (4)
2100-1006 งานเคร่ืองยนตเบ้ืองตน 2 (4)
2100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน 2 (4)
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบ้ืองตน 2 (4)
2100-1009 เทคนิคการบําบัดนํ้าเสีย 1 (3)
2100-1301 เขียนแบบเบ้ืองตน 2 (4)
2100-1302 วัสดุกอสราง 2 (2)
2100-1303 ฝกฝมืองานไม 3 (6)
2100-1304 ไฟฟาเบ้ืองตน 2 (4)
2XXX-5001 โครงการ 4 (*)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
2800-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 2 (4)
2800-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)
2800-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 2 (4)
2800-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)
2800-1005 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 2 (4)
2800-1006 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน 2 (4)
2800-1007 วัสดุเสนใย 2 (2)
2800-1008 ความรูเร่ืองผา 2 (2)
2800-1009 การทดสอบส่ิงทอ 3 (4)
2800-1010 กฎหมายแรงงาน 1 (1)
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2001-0001 คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชพี  การใชโปรแกรมสําหรับงาน
สํานักงาน การใชอินเทอรเน็ตและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

2. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ติดต้ังอุปกรณรอบขางและระบบ
ปฏิบัติการของคอมพิวเตอร  จัดทําเอกสาร ตารางทําการ และนําเสนอผลงาน  สืบคนขอมูลโดยใช
อินเทอรเน็ต และรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส

3. เพ่ือใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ  มีกิจนิสัยในการ
ทํางานอยางเปนระบบ ดวยความอดทน ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรตามคูมือ
2. ใชโปรแกรมประมวลคําจัดทําเอกสารเพ่ืองานอาชีพ
3. ใชโปรแกรมตารางทําการสรางตารางทําการเพื่องานอาชีพ
4. ใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน
5. ใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลและใชอีเมลเพ่ืองานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพเบ้ืองตน การติดต้ังเคร่ือง

คอมพิวเตอร อุปกรณรอบขางและระบบปฏิบัติการ  การใชโปรแกรมประมวลคําจัดทําเอกสารเพ่ืองานอาชีพ
โดยเนนการพิมพเอกสารดวยระบบสัมผัสและตรวจแกไขความถูกตอง การใชโปรแกรมตารางทําการเพื่องาน
อาชีพโดยเนนการคํานวณ เชน ตนทุน ราคาสินคา บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ  การใชโปรแกรมการนําเสนองาน
เนนการสรางกราฟและตารางและสรางภาพเคล่ือนไหว การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพ่ืองานอาชีพและการ
รับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ

2001-0002 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบ้ืองตน กระบวนการของการประกอบการ เอกสารธุรกิจ 
การทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจขนาดยอม

2. เพ่ือใหสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ บันทึกบัญชตีามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด ดําเนินการขายตามแผนการขาย และดําเนินงานธุรกิจ
ขนาดยอมจากความรูความสามารถในงานอาชีพของตนเอง

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดยอมในงานอาชีพของตนเอง
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบ้ืองตน การขาย การบัญชี การดําเนินธุรกิจขนาดยอม
2. บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
3. ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด
4. ดําเนินการขายตามแผนการขาย
5. ดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการจัดการธุรกิจเบ้ืองตน ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ หลักการจัด

การธุรกิจ การเขียนเอกสารธุรกิจ การจัดทําบัญช ี  การตลาดและแผนการตลาด  การขายและแผนการขาย หลัก
การดําเนินธุรกิจขนาดยอม

2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารงานคุณภาพ ระเบียบวิธีพีดีซีเอ กระบวนการแกปญหาและ 
เคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ  ขอกําหนดและเอกสาร  หลักการเพ่ิม
ผลผลิต

2. เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ  กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบริหารงานคุณภาพและการจัด
ระบบ  กิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตในองคกร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบและตระหนักถึงคุณภาพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการบริหารงานคณุภาพ การเพ่ิมผลผลิต
2. ดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ
3. ดําเนินกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพในองคกร
4. ดําเนินการระบบบริหารงานคุณภาพ
5. ดําเนินงานเพ่ิมผลผลิตในองคกร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพ ความหมายและความสําคัญของคุณภาพ ระเบียบวิธี

พีดีซีเอ (PDCA methodology) การจัดกิจกรรมกลุมคุณภาพโดยใชกระบวนการแกปญหาและเครือ่งมือในการ
จัดทํากิจกรรม การจัดทํารายงานผลความกาวหนาของกิจกรรมกลุมคุณภาพ  หลักการบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management Principle) และการดําเนินกิจกรรม เชน การใหความสําคัญกับลูกคา ความสัมพันธกับผู
สงมอบ ความเปนผูนํา การมีสวนรวมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการและเปนระบบ การปรับปรุง
อยางตอเน่ือง และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความเปนจริง ฯลฯ การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality
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Management System) ขอกําหนดและเอกสาร หลักการเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมผลผลิตในองคกรโดยการเพ่ิมคุณ
คาท่ีปจจัยการผลิตคงท่ีและโดยการลดปจจัยการผลิต

2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจความสัมพันธของส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศและเทคโนโลยี ปญหา
ดานส่ิงแวดลอม เทคนิคการแกไขใหไดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่ง
แวดลอม

2. เพ่ือใหสามารถสํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในชุมชน กําหนด
แนวทางแกไข ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในชุมชน และดําเนินกิจกรรมจัดการสิ่งแวด
ลอมในองคกร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนและปลอดภัย ประหยัดและตระหนักถึงความสําคัญ
ของส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
2. สํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในชุมชน
3. กําหนดแนวทางแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชนตามขอกําหนดของมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวด
ลอม

4. ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในชุมชน
5. ดําเนินกิจกรรมจัดการส่ิงแวดลอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนในองคกรและในชุมชน บทบาทและความ

สําคัญของส่ิงแวดลอม ความสัมพันธกับสิง่มีชีวิต ระบบนิเวศ และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ ปญหาดาน
ส่ิงแวดลอม แหลงกําเนิดมลพิษ ผลกระทบท่ีเกิดและเทคนิคการแกปญหามลพิษทางนํ้า อากาศ เสียง ความส่ัน
สะเทือนทัศนียภาพ สารอันตรายและกากของเสีย  การอนุรักษส่ิงแวดลอม มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม
ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม

2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบ้ืองตน กฎหมาย   พระราช
บัญญัติและสารสนเทศทางดานความปลอดภัย เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย หลักการย
ศาสตรเพ่ืออาชีวอนามัยและเพ่ิมผลผลิต และมาตรฐานการจัดการ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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2. เพ่ือใหสามารถดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน ปองกันและควบคุมอันตรายจากสภาพ
แวดลอมในการทํางาน ดําเนินงานดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย สงเสริมสุขภาพ
อนามัยพนักงาน ปรับปรุงสภาพการทํางานและจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบ้ืองตน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบครอบ หยั่งรูอันตราย มีความตระหนักใน      อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดการและมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน
3. ดําเนินงานปองกันและควบคมุอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
4. ดําเนินงานดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
5. สงเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน
6. ปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร
7. จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน การจัดทีมงานสงเสริมความปลอดภัยภายใน

และภายนอกสํานักงาน การปองกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดลอมในการทํางานทางดานชีวภาพ กาย
ภาพ และทางเคมี เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยเบ้ืองตน ความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนท่ีทํางาน การ
ใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและยานพาหนะ การเคล่ือนยายวัสดุและเก็บรักษาวัสดุ ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา
และในงานกอสราง การปองกันและระงับอัคคีภัย การสงเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน การปองกันและเฝา
ระวังโรคจากการทํางาน การปฐมพยาบาล การวิเคราะหและปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร
การจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบ้ืองตน การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุ
ในการทํางาน การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัยและการฝกการหยั่งรูอันตราย

2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบเทคนิค  การใชเคร่ืองมือ  อุปกรณเขียนแบบ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการอานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนเก่ียวกับ รูปภาพฉาย ภาพตัด
และภาพสามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด  ตรงตอเวลา และ
รับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบเทคนิค  การใชเคร่ืองมือ อุปกรณเขียนแบบ
2. อานและเขียนแบบภาพช้ินสวนสองมิติ
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3. อานและเขียนแบบภาพสามมิติ
4. เขียนภาพฉาย ภาพชวยและภาพตัด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน การใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือเขียน

แบบ มาตรฐานงานเขยีนแบบเทคนิค เสน ตัวเลข ตัวอักษร การสรางรูปเรขาคณิตการกําหนดขนาดของมิติ
มาตราสวน หลักการฉายภาพมุมท่ี 1 และมุมท่ี 3 ภาพสามมิติ ภาพสเกตช ภาพตัดและสัญลักษณเบ้ืองตนใน
งานชางอุตสาหกรรม

2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพ้ืนฐานในการจําแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใชงาน
ของวัสดุอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหสามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใชและการจัดเก็บไดตรงตามมาตรฐาน
3. เพ่ือใหตระหนักถึงคุณคาของวัสดุ  นําวัสดุมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานในการจําแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใชงานวัสดุอุตสาห
กรรม

2. เลือกวัสดุอุตสาหกรรมตามแบบส่ังงาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การจัดเก็บ วัสดุในงานอุตสาหกรรม
ประกอบดวย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุท่ีมีตอโลหะผสม เช้ือเพลิง วัสดุหลอล่ืนและวัสดุหลอ
เย็น วัสดุกอสราง วัสดุสังเคราะห วัสดุไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การกัดกรอนและการปองกัน การตรวจสอบ
วัสดุเบ้ืองตน พลังงานในอนาคต

2100-1003 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ เก่ียวกับงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ระบบความปลอดภัย
ในงานไฟฟา

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือวัดทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. เพ่ือใหสามารถ ประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เลือกเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสไดเหมาะสม
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ มีลําดับข้ันตอนในการทํางาน อยางถูกตอง
และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน การรักษาความปลอด
ภัย

2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟา
3. ตอวงจรและอุปกรณควบคุมมอเตอรไฟฟา
4. ตอวงจรและตรวจสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส แหลงกําเนิดไฟฟา

กฎของโอหม พลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาเบ้ืองตน วงจรไฟฟาแสงสวาง การควบคุมมอเตอรเบ้ืองตน อุปกรณ
ปองกันไฟฟาและการตอสายดิน   อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  R L C หมอแปลงไฟฟา    รีเลย ไมโครโฟน ลําโพง
อุปกรณสารก่ึงตัวนํา เทคนิคการบัดกรี การใชมัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณ การประกอบ
วงจรอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนบนแผนวงจรพิมพ  ประกอบชุดคิท  เกียวกับเคร่ืองหร่ีไฟ  แหลงจายไฟฟากระแส
ตรงชนิดคงท่ีหรือปรับคาได  สวิตชทํางานดวยแสง

2100-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในการใช การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองกลเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใช การบํารุงรักษา เคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดถูกตองตามข้ันตอน
4. เพ่ือใหปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย  ผลงานประณีตเรียบรอย แกปญหา และนําไปประยุกตใช
กับงานอ่ืนได

5. เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค  การตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ ซื่อ
สัตย ขยันและอดทน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในการใช การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองกลเบ้ืองตน
2. วัดและรางแบบช้ินงานโลหะ
3. แปรรูปช้ินงานโลหะดวยเคร่ืองมือท่ัวไป
4. ลับคมตัดเคร่ืองมือท่ัวไป
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใช  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองกลเบ้ืองตน  ความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานรางแบบ งานตัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด  งานทําเกลียว
งานประกอบ

2100-1005 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ กระบวนการเชือ่มแกสและการเชือ่มไฟฟา
2. เพ่ือใหปฏิบัติงานเช่ือมและโลหะแผนดวยความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย
3. เพ่ือใหสามารถใชและปรับแตงเคร่ืองมือและอุปกรณในงานเช่ือมและโลหะแผน
4. เพ่ือใหมีความสามารถสามารถเช่ือมแกส  เชื่อมไฟฟาและงานโลหะแผน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีตรอบคอบและตระหนักถึง
ความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกระบวนการเชือ่มแกสและการเชือ่มไฟฟา
2. เชื่อม แลนประสานและตัดแผนเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
3. เช่ือมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอน
4. ข้ึนรูปผลิตภัณฑโลหะแผน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเบ้ืองตนในงานเช่ือมและโลหะแผน ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ

งานโลหะแผน กระบวนการเชือ่มแกสและไฟฟา วัสดุ เคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ ในงานเช่ือม เคร่ืองจักรและ
เคร่ืองมือท่ีใชในงานโลหะแผน การแลนประสาน (Brazing) รอยตอท่ีใชในงานเช่ือมและการแลนประสาน ทา
เชื่อม การเขียนแบบแผนคล่ีอยางงาย ดวยวิธีเสนขนานและแบบรัศมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี
(Soldering) และปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณงานเช่ือมแกสและไฟฟา การเร่ิมตนอารก
การเชือ่มเดินแนว ตอมุม ตอตัวที ทาราบ การเขียนแบบแผนคล่ีลงแผนงาน การทําตะเข็บ การบัดกรี การขึ้นรูป
ดวยการพับ ดัด เคาะขึ้นขอบ การมวน และประกอบช้ินงาน โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตอง
ตามหลักความปลอดภัยและอาชวีอนามัย

2100-1006 งานเครือ่งยนตเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งยนต การใชเคร่ืองมือถอดประกอบและตรวจสอบ
ช้ินสวนเคร่ืองยนต
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2. เพ่ือใหมีความสามารถถอดประกอบ ตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองยนต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลา สะอาด    ปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่งยนต การตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองยนต
2. ถอดประกอบช้ินสวนเคร่ืองยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางานของเคร่ืองยนต การใชเคร่ืองมือการถอดประกอบและตรวจสอบช้ิน

สวนเคร่ืองยนต

2100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การคํานวณท่ีใชในงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการ เจาะ ตัด กลึง ไส งานดวยเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงตอเวลา สะอาด ปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การปรับต้ัง การใชงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน
2. กลึงข้ึนรูปช้ินงานโลหะตามแบบส่ังงาน
3. ไสปรับขนาดช้ินงานโลหะตามแบบส่ังงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับ การจําแนกชนิด สวนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุงรักษา และ

หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน การคํานวณคาความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตรา
การปอน  องคประกอบท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะ ตามหลักความปลอดภัย
งานลับมีดกลึงปาดหนา มีดกลึงปอก งานลับดอกสวาน งานกลึงปาดหนา กลึงปอก งานไสราบ ไสบาฉาก งาน
เจาะร ูงานรีมเมอร

2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการเบ้ืองตนของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส
2. เพ่ือใหสามารถอานและเขียนวงจร ตอวงจรควบคุมการทํางานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต เรียบรอย ขยันอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในหลักการเบ้ืองตนของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส
2. ตอวงจรควบคุมการทํางานระบบนิวแมติก
3. ตอวงจรควบคุมการทํางานระบบไฮดรอลิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเบ้ืองตนของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส ชนิด สัญลักษณ

ลักษณะ การใชงาน อุปกรณและการเขียนแบบวงจร นิวเมติกสและไฮดรอลิกส งานตอวงจรบังคับทิศทาง การ
ปรับความเร็ว แรงดันและวงจรควบคุมอ่ืนๆ

2100-1009 เทคนิคการบําบัดนํ้าเสีย 1 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจปญหามลพิษจากนํ้าท้ิงแหลงชุมชนและแนวทางการแกปญหา เทคนิคการ
เก็บตัวอยางและการวิเคราะหนํ้า การตรวจสอบคาพารามิเตอรและกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย

2. เพ่ือใหสามารถเก็บตัวอยางนํ้าท้ิงและวัดปริมาณการไหลในรางระบายเปดของนํ้าท้ิงแหลงชุมชน
ปฏิบัติการวิเคราะหตัวอยางนํ้า และดําเนินการบําบัดน้ําเสีย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน มีแบบแผน ตระหนักถึงความปลอดภัย และคุณคา
ของทรัพยากรและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย
2. เก็บตัวอยางนํ้าท้ิง วิเคราะหตัวอยางน้ําและดําเนินการบําบัดน้ําเสีย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบําบัดนํ้าเสียจากแหลงชุมชน แนวทางแกไขปญหามลพิษจากนํ้าท้ิง แหลงกําเนิด

ผลกระทบท่ีเกิด  เทคนิคการเก็บและเก็บรักษาตัวอยางนํ้าท้ิง การวัดปริมาณนํ้าท้ิงในรางระบายเปดและในทอ
ซ่ึงนํ้าไหลไมเต็มทอ  เทคนิคการวิเคราะหตัวอยางนํ้า การตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ําทางกายภาพ ทางเคมี
และทางชีวภาพ  มาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิง  ระบบบําบัดนํ้าเสียจากแหลงชุมชนและกระบวนการบําบัดทางกาย
ภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ และโดยวิธีธรรมชาติ

2100-1301 เขียนแบบเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการใชเครื่องมือ อุปกรณในการเขียนแบบ และดูแลรักษา เครื่องมือ
อุปกรณในการเขียนแบบ

2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบเสน รูปราง รูปทรง เรขาคณิต และอักษรประกอบแบบ
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการเขยีนแบบเบ้ืองตน
2. เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต เขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ เขียนแบบขยายสวนประกอบอาคารอยาง
งาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบเสนลักษณะตางๆ เคร่ืองมือและอุปกรณ ในการเขียนแบบ 

การใชมาตราสวน การบอกขนาด มิติ รูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ 3  มิติ การเขียนแบบขยายสวนประกอบอาคาร
อยางงาย

2100-1302 วัสดุกอสราง 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิด ขนาด คุณสมบัต ิ การเก็บรกัษา การนําไปใชวัสดุและ
อุปกรณในงานกอสราง

2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวัสดุและอุปกรณในงานกอสรางไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับลักษณะ
ของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด ขนาด คุณสมบัต ิ การเก็บรกัษา การนําไปใชวัสดุและอุปกรณในงาน
กอสราง

2. เลือกใชวัสดุและอุปกรณในงานกอสรางถูกตองและเหมาะสมกับลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับ ชนิด ขนาด คุณสมบัต ิการเก็บรกัษา การนําไปใช วัสดุ อุปกรณกอสราง งานดิน งาน
โครงสรางอาคาร งานสวนประกอบอาคาร งานตกแตงอาคารและวัสดุ อุปกรณงานระบบภายในอาคาร

2100-1303 ฝกฝมืองานไม 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเก่ียวกับการลับ ปรับ แตง บํารุงรักษา ซอมแซมเคร่ืองมืองานไม งาน
วัด รางแบบ ไส เจาะ เพลาะ  ตัดไม

2. เพ่ือใหสามารถลับ ปรับ แตง บํารุงรักษา ซอมแซมเคร่ืองมืองานไม งานวัด รางแบบ ไส เจาะ 
เพลาะ  ตัด ประกอบ และตกแตงชิน้งานไม
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางาน มีวินัย มีความคิดสรางสรรค รักษาความปลอดภัย และอนุรักษส่ิง
แวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนในการทํางานไม การใช บํารุงรักษา เคร่ืองมืองานไม
2. ลับ ปรับ แตง บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองมืองานไม วัด รางแบบ ไส เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบ และตก
แตงช้ินงานไม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการ ลับ ปรับ แตง บํารุงรักษา ซอมแซมเคร่ืองมือชางไม งานวัด รางแบบ ไส 

ตัด เจาะ  ประกอบและตกแตงช้ินงาน

2100-1304 ไฟฟาเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ วัสดุ อุปกรณ ชนิดและขนาดของสายไฟฟา การตอสาย เดินสายไฟ
ฟา และติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในอาคาร

2. เพ่ือใหสามารถตอสาย เดินสายไฟฟา ติดต้ังอุปกรณไฟฟาภายในอาคาร
3. เพ่ือใหมีเจตนคติท่ีดี มีวินัย ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการติดต้ังไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวางภายในอาคาร
2. อานแบบ เลือกวัสดุ เดินสายไฟฟา และติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการติดต้ังไฟฟาภายในอาคาร เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณท่ีใชในการเดินสาย

ไฟฟาในอาคาร ชนิด ขนาดและมาตรฐานของสายไฟฟา ตอสาย การเดินสายไฟฟาภายในอาคารดวยเข็มขัดรัด
สาย ลูกถวยหรืออุปกรณจับยึดสายอ่ืนๆ ติดต้ังอุปกรณตลอดจนการควบคุมวงจร การตรวจสอบและแกไขวงจร
เบ้ืองตน

2XXX-5001 โครงการ 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือประมวลความรูและทักษะจากการศึกษามาประยุกตในการสรางผลงาน
2. เพ่ือใหเกิดความคิดริเร่ิม สรางสรรคและพัฒนางานในวิชาชีพท่ีศึกษา
3. เพ่ือใหสามารถในการวางแผนงาน ดําเนินงาน แกปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผล
งาน

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัย มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการดําเนินงานโครงการ การวางแผนงาน การดําเนินงาน การแกปญหา
การประเมินผล การทํารายงานและนําเสนอผลงาน

2. คิดริเริ่ม สรางสรรคและพัฒนางานในวิชาชีพท่ีศึกษา วางแผนงาน ดําเนินงาน แกปญหา ประเมิน
ผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การออกแบบชิ้นงาน การจัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ การดําเนินงานในการสรางผลงานท่ีใชความรูและทักษะในระดับชางฝมือ โดยมีรายงานและการ
ประเมินผลโครงงาน

2800-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบเทคนิค  การใชเคร่ืองมือ  อุปกรณเขียนแบบ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการอานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนเก่ียวกับ รูปภาพฉาย ภาพตัด
และภาพสามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด  ตรงตอเวลา และ
รับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบเทคนิค  การใชเคร่ืองมือ อุปกรณเขียนแบบ
2. อานและเขียนแบบภาพช้ินสวนสองมิติ
3. อานและเขียนแบบภาพสามมิติ
4. เขียนภาพฉาย ภาพชวยและภาพตัด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือเขียน

แบบ มาตรฐานงานเขยีนแบบเทคนิค เสน ตัวเลข ตัวอักษร การสรางรูปเรขาคณิตการกําหนดขนาดของมิติ
มาตราสวน หลักการฉายภาพมุมท่ี 1 และมุมท่ี 3 ภาพสามมิติ ภาพสเกตช ภาพตัดและสัญลักษณเบ้ืองตนใน
งานชางอุตสาหกรรม
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2800-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพ้ืนฐานในการจําแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใชงาน
ของวัสดุอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหสามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใชและการจัดเก็บไดตรงตามมาตรฐาน
3. เพ่ือใหตระหนักถึงคุณคาของวัสดุ  นําวัสดุมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานในการจําแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใชงานวัสดุอุตสาห
กรรม

2. เลือกวัสดุอุตสาหกรรมตามแบบส่ังงาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การจัดเก็บ วัสดุในงานอุตสาหกรรม
ประกอบดวย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุท่ีมีตอโลหะผสม เช้ือเพลิง วัสดุหลอล่ืนและวัสดุหลอ
เย็น วัสดุกอสราง วัสดุสังเคราะห วัสดุไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การกัดกรอนและการปองกัน การตรวจสอบ
วัสดุเบ้ืองตน พลังงานในอนาคต

2800-1003 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ เก่ียวกับงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ระบบความปลอดภัย
ในงานไฟฟา

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือวัดทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. เพ่ือใหสามารถ ประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เลือกเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสไดเหมาะสม

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ มีลําดับข้ันตอนในการทํางาน อยางถูกตอง
และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน การรักษาความปลอด
ภัย

2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟา
3. ตอวงจรและอุปกรณควบคุมมอเตอรไฟฟา
4. ตอวงจรและตรวจสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส แหลงกําเนิดไฟฟา

กฎของโอหม พลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาเบ้ืองตน วงจรไฟฟาแสงสวาง การควบคุมมอเตอรเบ้ืองตน อุปกรณ
ปองกันไฟฟาและการตอสายดิน   อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  R L C หมอแปลงไฟฟา    รีเลย ไมโครโฟน ลําโพง
อุปกรณสารก่ึงตัวนํา เทคนิคการบัดกรี การใชมัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณ การประกอบ
วงจรอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนบนแผนวงจรพิมพ  ประกอบชุดคิท  เกียวกับเคร่ืองหร่ีไฟ  แหลงจายไฟฟากระแส
ตรงชนิดคงท่ีหรือปรับคาได  สวิตชทํางานดวยแสง

2800-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในการใช การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองกลเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใช การบํารุงรักษา เคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดถูกตองตามข้ันตอน
4. เพ่ือใหปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย  ผลงานประณีตเรียบรอย แกปญหา และนําไปประยุกตใช
กับงานอ่ืนได

5. เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค  การตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ ซื่อ
สัตย ขยันและอดทน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในการใช การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองกลเบ้ืองตน
2. วัดและรางแบบช้ินงานโลหะ
3. แปรรูปช้ินงานโลหะดวยเคร่ืองมือท่ัวไป
4. ลับคมตัดเคร่ืองมือท่ัวไป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใช  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองกลเบ้ืองตน  ความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานรางแบบ งานตัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด  งานทําเกลียว
งานประกอบ

2800-1005 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ กระบวนการเชือ่มแกสและการเชือ่มไฟฟา
2. เพ่ือใหปฏิบัติงานเช่ือมและโลหะแผนดวยความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย
3. เพ่ือใหสามารถใชและปรับแตงเคร่ืองมือและอุปกรณในงานเช่ือมและโลหะแผน
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4. เพ่ือใหมีความสามารถสามารถเช่ือมแกส  เชื่อมไฟฟาและงานโลหะแผน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีตรอบคอบและตระหนักถึง
ความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกระบวนการเชือ่มแกสและการเชือ่มไฟฟา
2. เชื่อม แลนประสานและตัดแผนเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
3. เช่ือมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอน
4. ข้ึนรูปผลิตภัณฑโลหะแผน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเบ้ืองตนในงานเช่ือมและโลหะแผน ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ

งานโลหะแผน กระบวนการเชือ่มแกสและไฟฟา วัสดุ เคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ ในงานเช่ือม เคร่ืองจักรและ
เคร่ืองมือท่ีใชในงานโลหะแผน การแลนประสาน (Brazing) รอยตอท่ีใชในงานเช่ือมและการแลนประสาน ทา
เชื่อม การเขียนแบบแผนคล่ีอยางงาย ดวยวิธีเสนขนานและแบบรัศมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี
(Soldering) และปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณงานเช่ือมแกสและไฟฟา การเร่ิมตนอารก
การเชือ่มเดินแนว ตอมุม ตอตัวที ทาราบ การเขียนแบบแผนคล่ีลงแผนงาน การทําตะเข็บ การบัดกรี การขึ้นรูป
ดวยการพับ ดัด เคาะขึ้นขอบ การมวน และประกอบช้ินงาน โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตอง
ตามหลักความปลอดภัยและอาชวีอนามัย

2800-1006 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การคํานวณท่ีใชในงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการ เจาะ ตัด กลึง ไส งานดวยเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงตอเวลา สะอาด ปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การปรับต้ัง การใชงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน
2. กลึงข้ึนรูปช้ินงานโลหะตามแบบส่ังงาน
3. ไสปรับขนาดช้ินงานโลหะตามแบบส่ังงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับ การจําแนกชนิด สวนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุงรักษา และ

หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน การคํานวณคาความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตรา
การปอน  องคประกอบท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะ ตามหลักความปลอดภัย
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งานลับมีดกลึงปาดหนา มีดกลึงปอก งานลับดอกสวาน งานกลึงปาดหนา กลึงปอก งานไสราบ ไสบาฉาก งาน
เจาะร ูงานรีมเมอร

2800-1007 วัสดุเสนใย 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกประเภท ลักษณะและชนิดของเสนใย
2. เพ่ือใหมีความสามารถเปรียบเทียบสมบัติของเสนใยชนิดตางๆ ท้ังทางกายภาพและทางเคมี
3. เพ่ือใหมีความสามารถเลือกชนิดของเสนใยมาใชประโยชนไดเหมาะสม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  ตรงตอเวลา  ละเอียดรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกประเภท ลักษณะและชนิดของเสนใย
2. เปรียบเทียบสมบัติของเสนใยทางกายภาพและเคมี
3. เลือกชนิดของเสนใยมาใชตามลักษณะงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและคําจํากัดความของเสนใยท่ีใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การ

จําแนกประเภทของเสนใยและแหลงท่ีมา ลักษณะและชนิดของเสนใยธรรมชาต ิ การผลิต การปรับปรุงและ
พัฒนาของเสนใย สมบัติทางกายภาพและเคมี ประโยชน การนําไปใชงานใหเหมาะสม

2800-1008 ความรูเรื่องผา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกประเภทของผาท่ีใชทําเส้ือผาและเคหะส่ิงทอ
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกสมบัติของผาแตละประเภท
3. เพื่อใหสามารถเลือกใชผาตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
4. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการตกแตงและดแูลรกัษาผา
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกประเภทของผาท่ีใชทําเส้ือผาและเคหะส่ิงทอ
2. จําแนกสมบัติของผาแตละประเภท
3. เลือกใชผาตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
4. ดูแลรักษาและตกแตงผา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการจําแนกประเภท ลักษณะและสมบัติของผาทอและผาไมทอท่ีใชทํา

เสื้อผาและเคหะสิ่งทอ หลักการเลือกใชผาตามความเหมาะสมสําหรับประโยชนการใชสอย การตกแตงและ
การดูแลรักษาผาดวยวิธีการตางๆ

2800-1009 การทดสอบส่ิงทอ 3 (4)
(Textile Testing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการทดสอบสิ่งทอ อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นท่ีมีตอ
สมบัติของวัสดุส่ิงทอ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณทดสอบตางๆ
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการทดสอบวัสดุส่ิงทอตามลักษณะสมบัติของเสนดาย โครงสราง
4. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการทดสอบส่ิงทอ อิทธิพลของอุณหภูมิและความช้ืน
2. เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณทดสอบส่ิงทอ
3. ทดสอบสมบัติของวัสดุส่ิงทอทางกายภาพ
4. ทดสอบสมบัติของวัสดุส่ิงทอทางเคมี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทดสอบสิ่งทอ อิทธิพลของอุณหภูมิและความช้ืนท่ีมีตอสมบัติของ

วัสดุสิ่งทอหลักการทดสอบ การใชเครื่องมือทดสอบแบบตางๆ การทดสอบทางกายภาพ ทางเคมีและทาง
เชิงกลของวัสดุส่ิงทอท่ีเปนเสนดายและผืนผา

2800-1010 กฎหมายแรงงาน 1 (1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการ ลักษณะ การจําแนกประเภทของกฎหมายแรงงาน
2. เพ่ือใหสามารถกําหนดกฎเกณฑ ขอบังคับการทํางานและปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือ
โรงงานไดสอดคลองกับกฎหมายแรงงาน

3. เพ่ือสงเสริมความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความคิดสรางสรรค และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ เจตนารมณ ของกฎหมายแรงงาน
2. จําแนกลักษณะกฎหมายท่ีใชบังคับกับหรือคุมครองสวัสดิภาพ การทํางาน สวัสดิการ



กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการ ลักษณะของกฎหมายแรงงาน การจําแนกกฎหมายแรงงาน กฎหมายท่ีเก่ียวกับ

อาชีพ พ.ร.บ.สงเคราะหอาชีพแกคนไทย พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว กฎหมายคุมครองแรงงาน การคุม
ครองท่ัวไป กําหนดเวลาทํางานปกติ เวลาพัก วันหยุด วันลา การทํางานลวงเวลา คาตอบแทนแรงงาน คาจาง
คาลวงเวลา การใหสวัสดิการและมาตรการควบคุมความปลอดภัย ประเภทของสวัสดิการ มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน การใหเงินทดแทนและกองทุนเงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ การเรียกรองเก่ียว
กับสภาพการจางงาน สถาบันทางดานแรงงาน
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หมวดวิชาสามัญ

1. วิชาสามัญทั่วไป (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต)

1.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)

วิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1101 จํานวน 2 หนวยกิต และเลือก
เรียนรายวิชาอ่ืนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 2 (2)
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 (2)
2000-1103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 2 (2)
2000-1104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (2)
2000-1105 โครงงานภาษาไทย 2 (2)
2000-1106 ศิลปะการพูด 2 (2)
วิชาภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 2 (2)

1.2 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1301 จํานวน 2 หนวยกิต และ
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต

2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 (2)
2000-1303 การดํารงชาติไทย 2 (2)
2000-1304 โครงงานชุมชนสําคัญ 2 (2)
2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2)
2000-1306 ภูมิศาสตรกายภาพเพื่อชีวิต 2 (2)
2000-1307 เหตุการณปจจุบัน 2 (2)

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (4 หนวยกิต)

วิชาวิทยาศาสตร (2 หนวยกิต)
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3)
วิชาคณิตศาสตร (2 หนวยกิต)
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)
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1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมพลศึกษา ไมนอยกวา 1 หนวยกิต และเลือกรายวิชาในกลุมสุขศึกษาอีก

ไมนอยกวา 1 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการพลศึกษาและสุข
ศึกษา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

วิชาพลศึกษา
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2)
2000-1605 การออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 1 (2)
2000-1606 การปองกันตนเองจากภัยสังคม 1 (2)
2000-1607 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2)
วิชาสุขศึกษา
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 (1)
2000-1608 พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต 1 (1)
2000-1609 สุขภาพกับการทํางาน 1 (1)
2000-1610 ความปลอดภัยในโรงงาน 1 (1)
2000-1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร 1 (1)
วิชาบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3)
2000-1604 การจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข 2 (3)

2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 - 10 หนวยกิต)

2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 (2)
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2)
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2)
2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2)
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2)
2000-1225 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 (2)
2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม 1 (2)
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานคหกรรม 1 (2)
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 1 (2)
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 1 (2)
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2)
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2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2)
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2)
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2)
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2)
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2)
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2)
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2)
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2)
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง 1 (2)
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ 1 (2)
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานพาณิชยศิลป 1 (2)
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจิตรศิลป 1 (2)
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ 1 (2)
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2)
2000-1246 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองประดับอัญมณี 1 (2)
2000-1247 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองเคลือบดินเผา 1 (2)
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานหัตถกรรม 1 (2)
2000-1249 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองหนัง 1 (2)
2000-1250 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 1 (2)
2000-1251 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2 1 (2)
2000-1252 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 1 1 (2)
2000-1253 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 2 1 (2)
2000-1254 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 1 (2)
2000-1255 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 1 (2)
2000-1256 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 1 (2)
2000-1257 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 1 (2)

2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี
2000-1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 (3)
2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 (3)
2000-1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3)
2000-1423 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 2 (3)
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2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
2000-1425 ชีวเคมี 2 (3) 
2000-1426 เคมีพ้ืนฐาน 2 (3) 
2000-1427 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1 2 (3) 
2000-1428 ฟสิกสพ้ืนฐาน 2 2 (3) 
2000-1429 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 2 (3) 
2000-1430 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 (3) 
 

  วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา 2 – 4  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต 2 2 (2) 
2000-1521 คณิตศาสตรประยุกต 3 2 (2) 
2000-1522 คณิตศาสตรประยุกต 4 2 (2) 
2000-1523 คณิตศาสตรประยุกต 5 2 (2) 
2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6 2 (2) 
2000-1525 คณิตศาสตรประยุกต 7 2 (2) 
2000-1526 คณิตศาสตรประยุกต 8 2 (2) 
2000-1527 คณิตศาสตรประยุกต 9 2 (2) 



หมวดวิชาสามัญ (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ข - 5

จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

2000-1101 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 2 (2)
(Thai for the Workplace 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจธรรมชาติ  พลังของภาษา  และภมิูปญญาทางภาษาไทย
2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญ และประสิทธิภาพของการใชทักษะภาษาไทยใน
การสื่อสาร

3. เพ่ือใหใชทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเอง และงาน
อาชีพ

4. นําความรู ขอคิดที่ไดจากการศึกษาวรรณคดี  วรรณกรรม และภูมิปญญาทางภาษาไทยไปใชใน
การดํารงชีวิตและงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายธรรมชาติ พลังของภาษา  และภูมิปญญาทางภาษาไทยได
2. สรุปความสําคัญ และประสิทธิภาพของการเขียน การอาน การฟง การด ูและการพูดได
3. นําทักษะภาษาไทยไปใชในการส่ือสารไดถูกตองเหมาะสม และมีมารยาท
4. นําความรู ขอคิดที่ไดจากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปญญาทางภาษาไทยไปใชใน
การดํารงชีวิตและงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษาไทย ภูมิปญญาทางภาษาไทย ความสําคัญ

และประสิทธิภาพการเขียน ในการอาน การฟง การด ู และการพูด การวิเคราะห สังเคราะห วิจารณสารในรูป
แบบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานอาชีพการเขียนเรียงความ ยอความ อธิบายความ ช้ีแจงรายงานการปฏิบัติงาน จด
หมายท่ีจําเปนตองานอาชีพ การกรอกแบบฟอรม การพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคดี 
วรรณกรรมพ้ืนบานท่ีสงเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และประยุกตใช

2000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 2 2 (2)
(Thai for the Workplace 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการเรียบเรียงถอยคําในการส่ือสารไดถูกตอง
2. เพ่ือใหใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหเห็นคุณคาและความงามของภาษาไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคเพื่อสื่อสารไดตรงตามความตองการในโอกาสตาง ๆ
2. ใชวิจารณญาณในการเลือกถอยคําสํานวนโวหารในการรับสารและสงสาร
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3. ประเมินคุณคา วรรณคด ีและวรรณกรรม ท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมไทย และนําไปใชในชีวิตและงาน
อาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะ การใชประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร การวิเคราะห สังเคราะห วิจารณ 

ประเมินคาสิ่งที่ไดจากการอาน การฟง และการดู การเขียนแสดงทรรศนะ การเขียนบันทึกท่ีจําเปนในงาน
อาชีพ การเขียนโนมนาวใจ การเขียนบทประพันธท่ีเก่ียวของกับงานอาชพี การพูดในท่ีประชุมชน และในงาน
ของสังคม การศึกษาวรรณคด ีและวรรณกรรมที่เสริมสราง และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ

2000-1103 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 2 (2)
(Thai for the Workplace 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการใชถอยคํา สํานวน โวหาร สุภาษิต คําพังเพยท่ีเหมาะกับการส่ือ
สาร

2. เพ่ือใหเลือกใชถอยคํา สํานวนในการเขียนสารประเภทตาง ๆ ไดเหมาะสมตามความตองการ
3. เพ่ือใหอางอิงขอมูล สารสนเทศในงานเขียนไดถูกตอง
4. เพ่ือใหเห็นคุณคาความงดงามของภาษาไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุความหมาย วิธีการใชถอยคํา สํานวน สุภาษิต คําพังเพยได
2. เลือกใชถอยคํา สํานวน ในการเขียนสารประเภทตาง ๆ ไดถูกตองตามความตองการ
3. เขียนแหลงท่ีมาของขอมูลและสารสนเทศท่ีนํามาอางอิงในงานเขียนไดถูกตอง
4. สรุปขอคิดที่ไดจากการอานวรรณคด ี วรรณกรรมพ้ืนบานท่ีสงเสริมความรักชาติ ศาสน  กษัตริย
และนําไปใชประโยชนได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะ การใชถอยคํา สํานวนโวหาร สุภาษิต คําพังเพยในการสื่อสาร การใชภาษากับ

วัฒนธรรมไทย การเขียนเชิงสรางสรรค การเขียนโครงการ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การอางอิงขอมูลสาร
สนเทศ การพูดท่ีสรางสรรคในงานอาชีพ การอานวรรณคด ี วรรณกรรม ที่เสริมสรางความรักชาติ ศาสน 
กษัตริย

2000-1104 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2 (2)
(Thai for Communication)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะการใชภาษาไทย ในการส่ือสารถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคล
และโอกาส
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2. เพ่ือใหนําความรูและทักษะทางภาษาไทย ไปใชสื่อสารในชีวิตประจําวันและในอาชีพอยาง
สัมฤทธ์ิผล

3. เพ่ือใหเห็นคุณคาความงดงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายหลักเกณฑการใชภาษาในการส่ือสารตามสถานการณไดตาง ๆ ได
2. ใชภาษาไทยในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห  วิจารณ และประเมินคาของส่ิงท่ีไดจากการฟง  การด ูการอานได
4. ใชภาษาไทยเขียนเชิงวิชาการ เขียนโนมนาวใจได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะการใชวัจนภาษาและอวัจนะภาษาในการสื่อสารอยางถุกตองเหมาะสมตาม

กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคาส่ิงท่ีไดจากการฟง การด ูการอาน การสรุป
ความ การขยายความ ศิลปะการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ การแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางสรางสรรค 
การเขียนรายงาน การเขียนโครงการ

2000-1105 โครงงานภาษาไทย 2 (2)
(Thai Project Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเรื่องโครงงาน
2. เพ่ือใหจัดทําโครงงานภาษาไทยได
3. เพ่ือสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานและการสืบคน
4. เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายข้ันตอนการจัดทําโครงงานภาษาไทยได
2. นําเสนอผลงานท่ีเกิดจากการทําโครงงานภาษาไทยได
3. นําส่ิงท่ีไดรับจากการจัดทําโครงงานไปใชประโยชนในชีวิตได
4. ใชกระบวนการจัดทําโครงงานไปประยุกตใชในการแกปญหาได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและกระบวนการจัดทําโครงงาน  วิธีการ

ประเมินและเกณฑการประเมิน การทําโครงงานภาษาไทย

2000-1106 ศิลปะการพูด 2 (2)
(Speech Art)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในหลักการพูด  ศิลปะในการพูด
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2. เพ่ือใหการพูดในโอกาสตาง ๆ มีประสทิธิภาพ
3. เพื่อใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด

มาตรฐานรายวิชา
1. สรุปหลักการพูด และศิลปะการพูดตามท่ีตองการได
2. พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด และใชการพูดเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารไดสัมฤทธ์ิผล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะหลักการพูดและวิธีการพูด ศิลปะในการพูด การพูดสัมภาษณ การกลาวสุนทร

พจน การกลาวปราศรัย การอภิปราย การพูดโนมนาวใจ การทําหนาท่ีพิธีกรและโฆษก การพูดในโอกาสตาง ๆ 
ของสังคม และในงานอาชีพ

2000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 2 (2)
(English for Communication 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
2. เพ่ือใหเขาใจวัฒนธรรม สังคมตามบริบทท่ีพบ
3. เพ่ือใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา
4. เพื่อเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและเขาสูสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ พูดและเขยีนแนะนําตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน
สถานศึกษา  ฯลฯ

2. กลาวและตอบรับการทักทาย การกลาวลา ขอบคุณ และขอโทษ พูดแทรก พูดเพื่อขอความ
กระจาง  และขอใหพูดซํ้า  เลือกใชศัพท สํานวน เลือกใชภาษาทาทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ

3. บอกใจความสําคัญ และรายละเอียดของเร่ืองท่ีฟงและอาน จากสื่อแระเภทตาง ๆ โดยใชกลยุทธ
ในการฟงและอานท่ีเหมาะสมกับบริบท

4. บูรณาการการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู การประเมินผลตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน เร่ืองราวเน้ือหา  สนทนาเร่ืองเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน    การ

แนะนําตนเอง ครอบครัว การถามและการใหขอมูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณในอดีต ปจจุบัน เสนอใหความ
ชวยเหลือ การตอบรับ-ปฏิเสธ การพูดแทรกอยางสุภาพ การใชภาษาและทาทางส่ือสารไดอยางถูกตองตาม
มารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
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การใช คํา การอาน สัญลักษณ แผนท่ี ฯลฯ ถายโอนขอมูลจากเร่ืองท่ีอานและฟง เขาใจเก่ียวกับวันสําคัญและ
ประเพณีของเจาของภาษา การวางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา

2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 2 (2)
  (English for Communication 2)
  เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน  ตอเน่ืองจากภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1
2. เพ่ือใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา
3. เพื่อเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและเขาสูสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง  ๆ โดยเลือกใชภาษาทาทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ

2. ใชภาษาเพื่อใหคําแนะนํา  ขอและใหขอมูล บรรยาย เปรียบเทียบ   บรรยายเหตุการณ  บุคคล สิ่ง
ของ  และสัญลักษณ ดวยประโยคหรือขอความส้ัน ๆ

3. ถาม-ตอบ เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลโดยใชคําถามประเภทตาง ๆ
4. ใชกลยุทธในการฟงและอานท่ีเหมาะสมกับบริบทเพ่ือความเขาใจ
5. บูรณาการการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน เรื่องราว เหตุการณสําคัญตาง ๆ เหตุการณในอดีต อนาคต การ

ใช คําสํานวน วลีในการสนทนาในชีวิตประจําวันและการทํางาน  การบรรยายบุคคล  ส่ิงของ   สถานท่ี สุขภาพ
การบอกทิศทาง อานส่ือส่ิงพิมพ  ขาว  เร่ืองท่ัวไป ประเภทตาง ๆ เขาใจ ความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชภาษและทาทางไดถูกตองตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ
ถายโอนขอมูลจากเร่ืองท่ีอาน และฟง เขาใจเกี่ยวกับวันสําคัญ และประเพณีของเจาของภาษา วางแผนการเรียน
โดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา

2000-1220 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 (2)
(English for Communication in the Workplace)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจชื่ออาชีพ ลักษณะงาน สถานที่ทํางานในอาชีพตาง ๆ และสํานวน
ภาษาที่ใชในที่ทํางาน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจการอานสัญลักษณ แผนภาพ แผนภูมิ ปายประกาศตาง ๆ และคูมือ และการ
ฟงคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
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3. เพ่ือใหรูจัดวิธีการแสดงหาความรูโดยใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาเก่ียวกับสถานการณตาง ๆ ในท่ีทํางานบอกเลาเก่ียวกับอาชีพตาง ๆ ลักษณะงานและ
สถานท่ีทํางาน

2. เขียนใบลาหยุดดวยเหตุผลตาง ๆ กรอกแบบฟอรม หรือ เอกสารทางธุรกิจ
3. ตีความและถายโอน  สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย   แผนภาพ  แผนภูมิ เปนคํา หรือประโยค
4. อาน และ ปฏิบัติตามคําส่ัง   คูมือ คําแนะนํา   อานโฆษณา  ฉลาก ปายเตือน   ปายประกาศท่ีพบ
ในท่ีการทํางานตาง ๆ

5. อานประกาศรับสมัครงาน กรอกใบสมัครงาน และเขียนประวัติยอ
6. เลือกใชส่ือและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจภาษาตามความจําเปนและ
ความสนใจ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การใชภาษาอังกฤษในการทํางาน ลักษณะงาน และสถานท่ีทํางาน การตอนรบั การ

นัดหมาย การรับโทรศัพท การใหและขอมูล นําเสนอ รายงานสั้น ๆ ท่ีเก่ียวของกับอาชีพ อานโฆษณาสินคา 
บริการ ประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ คูมือ ฉลาก ประกาศ ตาราง การกรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ใบ
สมัคร ประวัติยอ การศกึษา ประสบการณ/อาชีพ ในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษา ทาทาง ในการสื่อสารได
เหมาะสมตามมารยาทสังคม และกาลเทศะ วางแผนการเรียนแสวงหาวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเองโดยใช
สื่อและเทคโนโลย ีจากศนูยการเรียนรูในสถานศกึษาและนอกสถานศึกษา

2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2)
(English Conversation 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจภาษาท่ีใชระหวางภาษาในการสนทนาในชีวิตประจําวันและในงาน
อาชีพ

2. เพ่ือพัฒนาการใช  สํานวนภาษาและทาทางในการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับบุคคล
3. เพื่อใหมีเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนําไป
ใชอยางถูกตองเหมาะสมกับบุคล และกาลเทศะ

4. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจํา
มาตรฐานรายวิชา

1. สนทนาโตตอบเร่ืองในชีวิตประจําวันและการทํางาน โดยใชบทบาทสมมุติ หรอืสถานการณ
จําลอง

2. บอกใจความสําคัญ และรายละเอียดจากเร่ืองท่ีฟง และอาน
3. บรรยาย นําเสนอเร่ืองราวท่ีสนใจ หรือเร่ืองทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับระดับ
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4. เปรียบเทียบการใชถอยคํา สํานวนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
5. กําหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการสนทนาภาษา
อังกฤษ โดยใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา และฝกปฏิบัติ การฟง พูด เร่ืองราวเก่ียวกับชิวตประจําวันและเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ 

หรือเร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณสําคัญตาง ๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน การแสดงความคิดเห็น เขาใจน้ําเสียง 
ความรูสึกของผูพูด ใชภาษาและทาทาง ไดถูกตองตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ ภาษาที่เกี่ยวของ
กับอาชีพ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชคํา สํานวน วลี ถาย
โอนขอมูลจากเรื่องท่ีอาน และฟง วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถาน
ศึกษา

2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2)
(English Conversation 2)
เรยีนสนทนาภาษาอังกฤษ 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ตอเน่ืองจากการสนทนาภาษาอังกฤษ
2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ   ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันและงานในอาชีพ
2. ใชภาษาและทาทางที่เหมาะสมตามมารยาทสังคมเพื่อความเขาใจที่ดีในการสื่อสาร
3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด เหตุผล จากเร่ืองท่ีฟง หรือ อาน
4. บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ี โดยถายโอนความหมายเปนประโยค หรือขอความส้ัน ๆ
5. กําหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษา
อังกฤษ โดยใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน เร่ืองราวท่ัวไป สนทนาท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน และเร่ือง

เน้ือหาดานอาชีพ ตอเน่ืองจากสนทนาภาษาอังกฤษ 1 การบรรยาย การเปรียบเทียบ ใชภาษาอังกฤษในการส่ือ
สารเพื่อการทํางาน เขาใจน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด ใชภาษาและทาทางไดถูกตองตามมารยาทสังคม เหมาะ
สมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชคํา สํานวน 
วลี ถายโอนขอมูลจากเร่ืองท่ีอาน และฟง วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูใน
สถานศึกษา
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2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2)
(English for Industrial Trades)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท และสาํนวนพ้ืนฐานท่ีใชในการปฏิบัติงานทางดานวิชาชีพ
ชางอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ วัฒนธรรมของเจาของภาษา    ตลอดจนสํานวนภาษาและทาทางใน
การสื่อสารที่เหมาะสม

3. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ในขบวนการเรียนรูแบบพ่ึงพาตนเองโดยการเลือกใชส่ือ และ
เทคโนโลยีตามความถนัดและสนใจ

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบาย บรรยาย ใหขอมูล สัดสวน ขนาด รูปทรง เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ คุณลักษณะเฉพาะโดย
ใชคําศัพทเทคนิคพื้นฐานหรือประโยคสั้น ๆ

2. อานและปฏิบัติตามวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติคูมือ ปายเตือนภัย และคําแนะนําความปลอดภยัใน
โรงฝกงาน

3. สนทนาเพ่ือขอหรือใหขอมูล คําแนะนํา การใหบรกิาร และข้ันตอนการปฏิบัติ โดยใชภาษา  และ
ทาทางท่ีเหมาะสม

4. วางแผนการเรียน เก็บบันทึกหลักฐานการเรียน และประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง จากการ
เลือกใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูหรือแหลงส่ือนอกสถานศึกษา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหาสาระท่ีเห็นพ้ืนฐานทางชางอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ สัดสวน

ขนาด รูปทรง ช่ือวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะ ของเคร่ืองมือ เครื่องหมาย ปายเตือน
ภัย (Warning Signs) ความปลอดภัยในโรงฝกงาน (Workshop Safety) คูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานชาง สาธิตวิธี
การ ช้ันตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานสั้น ๆ  (Job report) การรับงาน (Job work Order) การกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน การบรรยายลักษณะงาน การแนะนํา ใหขอ
มูลและการใหบริการ ฯลฯ ใชภาษาท่ีใชในการปฏิบัติงาน สนทนาเร่ืองเก่ียวกับอาชีพชางอุตสาหกรรม การวาง
แผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2)
(Business English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจคําศัพท พ้ืนฐานทางธุรกิจ
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานเอกสารทางธุรกิจ
3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการฟง พูดในสถานการณตาง ๆ ในท่ีทํางานท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรม
สังคม
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4. เพ่ือใหเห็นประโยชนจากการใชภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในงานธุรกิจตาง ๆ
5. เพ่ือใหวางแผนและจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดยเลือกกลยุทธการเรียน แหลงการเรียนรูส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกจําแนกความหมายของคําศพัททางธุรกิจ ท่ีพบในเร่ืองท่ีฟงหรืออาน และนําคําศัพท  สํานวน
ภาษาตาง ๆ ท่ีใชในบริบททางธุรกิจ

2. ถายโอนและสรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีฟง หรือ อาน
3. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยคและ/หรือขอความส้ัน ๆ
4. สนทนาสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตอในสํานักงาน และการสมัครงาน โดยใช
สํานวนทางภาษาและมารยาทสังคมที่เหมาะสม

5. กําหนดแผนการเรียนรูไดดวยตนเอง และปฏิบัติงานตามแผน โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน
แหลงการเรียนรู ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท้ังในและนอกสถานศึกษา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เน้ือหา/เอกสารทางธุรกิจ แผนพับ คูมือ ศึกษาความหมาย

ของคําและศัพทเทคนิคพ้ืนฐานทางธุรกิจ งานสํานักงาน การตอนรบั การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท
การใหบรหิาร การซื้อ–ขาย จดหมายเชญิ จดหมายทางธุรกิจ การสอบถาม การส่ังซ้ือ การสมัครงาน การกรอก
แบบฟอรมประเภทตาง ๆ การใชภาษาในการขอและใหขอมูล การใหบรกิาร การใชภาษาและทาทางในการสือ่
สารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา คนควาเร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย การ
วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา  และนอกสถานศึกษา

2000-1225 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 (2)
(English for the Tourism Industry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานของการทองเท่ียว
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการอาน เน้ือหาทางธุรกิจการทองเท่ียวในชุมชน
3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการฟง–การพูด ตามสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ   ทองเท่ียว
4. เพ่ือใหวางแผนและจัดการเรียนรูดวยตนเองโดยใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมจากศูนยการ
เรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา

5. เพ่ือถายทอดประสบการณ ท่ีไดรับจากการคนควาเน้ือหาสาระดานการทองเท่ียวเปนภาษาอังกฤษ
มาตรฐานรายวิชา

1. บอกความหมายของคําและศัพทเทคนิคดานการทองเท่ียวเปนภาษาอังกฤษ
2. ถายโอนและสรุปขอมูลหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว แผนท่ี รายการทองเท่ียว
3. นําเสนอ รายงาน เร่ืองเก่ียวกับแหลงทองท่ีในชุมนุม หรือสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและตาง
ประเทศ
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4. สนทนาเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับเร่ืองราวดานการบริการทองเท่ียวในชุมชน โดยใชภาษาตาม
มารยาทสังคม

5. ประเมินความกาวหนาการเรียนภาษาอังกฤษทองเท่ียวของตน บอกจุดเดน จุดดอย โดยเปรียบ
เทียบกับเปาหมายท่ีต้ังไว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน เน้ือหาเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยและตางประเทศ

บริการทองเท่ียว การโรงแรม การตอนรบั การจองหองพัก ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพื้นฐาน
ทางการทองเท่ียว การใชภาษาในการขอและใหขอมูล การใหบรกิาร การแสดงความ      คิดเห็น โดยใชภาษา
และทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณีของเจาของภาษา คนควาเร่ืองราวเก่ียวสถานท่ี
ทองเท่ียว การใหบริการของโรงแรมจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย     การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรู ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา

2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม 1 (2)
(English for Arts)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเจาใจ คําศัพทพื้นฐานทั่วไปในงานศิลปะประเภทตาง ๆ
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเน้ือหา – เอกสาร คูมืองานศิลปะประเภทตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการ งานศิลปะประเภทตาง ๆ
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานศิลปะแขนงตาง  ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอก จําแนก คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานศิลปะ
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของศิลปะ
4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานศิลปะสาขาตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การอาน เขียน เน้ือหา สาระทางดานศิลปะ ศึกษาความหมายของคําและศัพท

เทคนิคพ้ืนฐาน ส ีขนาด สัดสวน ประเภทของงานศลิปะ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ใชภาษาสาธิตวิธีการ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานศิลปะ คําบรรยายภาพ จิตรกร ลักษณะของงานใชภาษาในการแสดงความคิดเห็น
ความรูสึก การเสนอ/ใหขอมูลและบริการ การสมัครงาน นําเสนอเรือ่งราวกิจกรรมงานศลิปะ โดยใชภาษาและ
ทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกับงานศิลปะ คนควา
เรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลย ี ท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับ วันสําคัญ ประเพณ ีตามความสนใจ
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2000-1227 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม 1 (2)
(English for Home Economics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษท่ีใชในงานคหกรรมเบ้ืองตน
2. เพ่ือฝกทักษะ การ ฟง พูด อาน เขียน  เรื่องราวดานคหกรรม
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคํา และศัพทเทคนิคดานคหกรรม
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง  คําชี้แจง  คําแนะนํา เก่ียวกับโภชนาการ  คูมือการใช  คูมือการประดิษฐ
3. บรรยายภาพ สัญลักษณ  ตาราง แผนภาพ เปนคํา  ประโยค หรอืขอความส้ัน ๆ
4. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆเพ่ือแสดงความตองการ ตอบรับ หรือปฏิเสธการใหบริการ
โดยใชสํานวนทางภาษาท่ีเหมาะสมตามมารยามสังคม

5. สืบคนขอมูล  หาคําศพัท  เร่ืองเก่ียวกับงานคหกรรมจากแหลงส่ือ ท่ีหลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา  ปฏิบัติ  การฟง พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ สนทนาเร่ืองเก่ียวกับงานคหกรรม แสดงความ
คิดเห็น แนะนําการเจรจาตอรอง แสดงความตองการของตน การเสนอ/ใหขอมูลและบริการงานจาง ใชภาษา
และทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิค คนควา
เร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายส่ืออิเล็กทรอนิกส  วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมี
อยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา แสดงหลักฐาน   ประเมินผลความกาวหนาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง

2000-1228 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 1 (2)
(English for Agriculture)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทพ้ืนฐาน และสํานวนภาษาท่ีท่ีใชในการเกษตร
2. เพื่อใหใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสมในการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเกษตรและ
ในงานอาชีพเกษตร

3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพเกษตร
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร ท่ีพบในเร่ืองท่ี
ฟงหรืออาน และนําคําศัพทและสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการเกษตร

2. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยค และ/หรือ ขอความส้ัน ๆ
3. สนทนาเร่ืองทางการเกษตรและงานอาชีพเกษตร โดยใชสํานวนภาษาตามมารยาททางสังคมที่
เหมาะสม
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4. กําหนดแผนการเรียนรูดวยตนเอง และปฏิบัติตามแผนโดยใชกลยุทธการเรียน และเลือกใชส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จากแหลงการเรียนรูและท้ังในและนอกสถานศึกษา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระทางการเกษตรจากสื่อประเภทตาง ๆ หรือจากแผนพับ ฉลาก

แผนปลิว โฆษณา คูมือ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ สาธิตวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการเกษตร
ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดาน พืช สัตว เคร่ืองมือทางการเกษตร สภาพอากาศ ใชภาษา
ในการแสดงความคิดเห็น การเจรจาตอรอง แสดงความตองการของตน การเสนอ /ใหขอมูลและบริการ นํา
เสนอกิจกรรมเร่ืองราวกิจกรรมบริการสินคาเกษตรในฤดูกาลตาง ๆ หรือ การบริการในทองถิ่น โดยใชภาษา
และทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกับอาชีพเกษตร คน
ควาเรื่องราวอาชีพการเกษตรจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม และหนังสอือางอิงอ่ืน ๆ วางแผนการเรียนโดย
ใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

2000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 1 (2)
(English for Fishery Industry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทพ้ืนฐาน และสํานวนภาษาท่ีท่ีใชในการประมง
2. เพื่อใหใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสมในการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องประมงและ
ในงานอาชีพประมง

3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพประมง
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานประมง ท่ีพบในเร่ืองท่ี
ฟงหรืออาน และนําคําศัพทและสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการประมง

2. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยค และ/หรือ ขอความส้ัน ๆ
3. สนทนาเรื่องทางการประมง และงานอาชีพประมงโดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ี
เหมาะสม

4. กําหนดแผนการเรียนรูดวยตนเองและปฏิบัติตามแผนโดยเลือกใชกลยุทธการเรียน แหลงการ
เรียนรูส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท้ังในและนอกสถานศึกษา  แสดงหลักฐานการเรียนรูและ
ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระทางการประมง จากสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ หรือจากแผนพับ

ฉลาก แผนปลิว โฆษณา คูมือ คุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือเก่ียวกับการประมง ศึกษาความหมายของคํา
และศัพทเทคนิคพื้นฐานดานการประมงใชภาษาในสาธิตวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การแสดงความคิดเห็น
แสดงความรูสึก เหตุผลการเจรจาตอรอง การใหขอมูลและบริการ นําเสนอเร่ืองราวกิจกรรมเก่ียวกับการประมง
ประเภทตาง ๆ  หรือการบริการในทองถ่ิน โดยใชภาษาและทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม
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ของเจาของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกับอาชีพประมง คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม
และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา

2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2)
(English for Agricultural Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร
2. เพ่ือใหใชภาษาอังกฤษส่ือสารในการประกอบอาชีพเกษตร
3. เพ่ือใหนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในการแสวงหาความรูทางวิชาชีพเกษตรและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของ จากแหลงความรูตาง ๆ โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพเกษตร
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร และนําคําศัพท
และสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการเกษตร

2. สํารวจขอมูลทางการเกษตร จากแหลงตาง ๆ และนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายเปรียบเทียบโดย
ใชประโยค ขอความส้ัน ๆ ภาพ แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ

3. สนทนาเก่ียวกับงานอาชีพเกษตร โดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสม
4. กรอกแบบฟอรมใบส่ังซ้ือสินคา และแบบฟอรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพเกษตร
5. จัดทําและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษท่ีใชคําศัพททางการเกษตร เทคโนโลยีเก่ียวของเบ้ืองตน
และสํานวนภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ สํานวนภาษาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวันงานดานธุรกิจการเกษตร การถาม และตอบ 

เพ่ือหาขอมูลทางวิชาชีพดานการเกษตร ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ คําศัพทเทคนิคพื้นฐาน ถายโอน ความหมาย
จากตารางการสํารวจขอมูล จากแหลงตาง ๆ ขอมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด
ของพืช สัตว การทําฟารม การเย่ียมฟารม ขอมูลตลาด การใชภาษาในการซือ้ – ขาย การส่ังซ้ือ จดหมายส่ังซ้ือ 
แบบฟอรมการส่ังซ้ือ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม 
และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรุในสถานศึกษาและ
นอกสถานศกึษา

2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2)
(English for Fishery Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานประมง
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2. เพ่ือใหใชภาษาอังกฤษส่ือสารในการประกอบอาชีพประมง
3. เพ่ือใหนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในการแสวงหาความรูทางวิชาชีพประมงและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของ จากแหลงความรูตาง ๆ โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพประมง
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานประมง และนําคําศัพท
และสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการประมง

2. สํารวจขอมูลทางการประมง จากแหลงตาง ๆ และนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายเปรียบเทียบโดย
ใชประโยค ขอความส้ัน ๆ  จากภาพประกอบตาง ๆ  เชน กราฟ  ตาราง ฯลฯ

3. สนทนาเก่ียวกับงานอาชีพประมง โดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสม
4. กรอกแบบฟอรมใบส่ังซ้ือสินคา และแบบฟอรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพประมง
5. จัดทําและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษท่ีใชคําศัพททางการประมง เทคโนโลยีเก่ียวของเบ้ืองตน
และสํานวนภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ สํานวนภาษาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวันในงานดานธุรกิจการประมง การถาม และ

ตอบ เพื่อหาขอมูลทางวิชาชีพการประมง ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ คําศัพทเทคนิคพื้นฐาน ถายโอน ความหมาย
จากตารางการสํารวจขอมูล จากแหลงตาง ๆ ขอมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด
การทําฟารม การใชภาษาในการซือ้–ขาย การส่ังซ้ือ จดหมายส่ังซ้ือ แบบฟอรมการส่ังซ้ือ และการกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ วางแผนการ
เรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2)
(Supplementary English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ รูปแบบ โครงสรางภาษาที่จําเปน
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการอานออกเสียง อานเพ่ือความเขาใจในเร่ืองท่ัวไป หรือท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ
3. เพ่ือฝกการวางแผน กลยุทธวิธีการเรียนภาษาเพื่อพัฒนาความบกพรองทางภาษา และเพ่ือใหเกิด
ทักษะทางกาเรียนภาษาตอไป

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชรูปแบบและโครงสราง และสํานวนภาษาท่ีจําเปนในการเขียนและการพูด
2. เดาความหมายของคําศพัท จากการวิเคราะหรากศัพท และการตีความจากบริบท ตลอดจนใช
พจนานุกรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ

3. อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง  อานเพ่ือความเขาใจเร่ืองราวท่ัวไป
หรือท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพโดยใชกลยุทธและทักษะในการอาน
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4. วางแผนการเรียน เพ่ือพัฒนาความบกพรองทางภาษาของตนเอง โดยใชสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ
เพ่ือใหคนพบวิธีการเรียนของตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ ทักษะโครงสรางภาษาที่จําเปน  อานออกเสียง   อานเพ่ือความเขาใจสําหรับผูเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางภาษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาท่ีเก่ียวของ หรือจัดเน้ือหา
ตามความจําเปนของผูเรียน

2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2)
(Internet English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจวิธีการใชอินเตอรเน็ตเบ้ืองตนในการสืบคันขอมูล
2. เพ่ือใหรูจักแหลงการคนควาเร่ืองตาง ๆ  โดยเลือกใชผานทางเว็บไซต
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. ใช Web browser , Search engines ในการสบืคนขอมูล
2. สืบคนขอมูลผานเว็บไซตในหัวขอเร่ืองท่ีนาสนใจ และเกี่ยวของกับสาขาอาชีพ
3. สรุปขอมูลสําคัญจากเร่ืองท่ีอานจากเว็บไซต
4. แสดงหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีไดจากเว็บไซตตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติวิธีการใชอินเตอรเน็ต การใช Web browsers : Internet Explorer, Netscape,   ศึกษา

Surfing the Web, Electronic mail, News Online, Web cards , e-mail, การสืบคนขอมูลเก่ียวกับเร่ืองท่ีสนใจ
และเร่ือทางวิชาชีพเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเปดโลกทัศนของตน   วางแผนการเรียน
โดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในและนอกสถานศึกษา บันทึก สรุปผล และแสดงหลักฐานผลการเรียนรูจากการ
ศึกษาและสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ประเมินผลความกาวหนาของตน

2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2)
(English Project Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการทําโครงงานภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู และทํางานรวมกับผู
อ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษในเร่ืองท่ีสนใจ หรือเร่ืองเก่ียวกับวิชาชีพ
2. แสวงหาความรูภาษาอังกฤษในหัวหัวขอเร่ืองท่ีสนใจจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ
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3. นําเสนอโครงงานท่ีจัดทําเปนรายกลุมหรือรายบุคคล
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา ปฏิบัติการทําโครงงานภาษาอังกฤษ เก่ียวกับเร่ือง หรือหัวขอท่ีสนใจ เปนรายบุคคล และ/หรือ
รายกลุม โดยใชทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควา และรวบรวมขอมูล
แสดงหลักฐาน และนําเสนอผลงาน โดยวิธีการและใชส่ือท่ีหลากหลายใหสอดคลองเหมาะสมกับผลงานท่ีนํา
เสนอ และประเมินผลงานของตนเองและเพ่ือน

2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2)
(English for the Workplace)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในสถานประกอบการ
2. เพ่ือฝกทักษะการแกปญหา  การตัดสินใจ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรูและการเตรียมเขาสูการประกอบ
อาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. อานชื่อ  ปาย  สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตาง ๆท่ีอยูในสถานประกอบการ
2. สอบถาม ใหขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับสถานประกอบการ ตอนรับ ใหบริการบุคคลท่ีมาติดตอ
3. รวบรวมคํา ศัพทเทคนิคท่ีใชในสถานประกอบการ  สํานวนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตาง ๆ
4. กรอกขอมูลตามแบบฟอรมตาง ๆ  ท่ีจําเปนกับลักษณะงาน เหมาะสมกับระดับ
5. บันทึก   สรุปหลักฐานการเรียนรู   จุดเดน จุดดอย  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ  การอาน เขียน  ภาษาอังกฤษเบ้ืองตนท่ีใชในสถานประกอบการ  การอานชื่อ  สถานท่ี

แผนกตาง ๆ ตําแหนงงาน ปายประกาศ เคร่ืองหมาย เอกสาร แผนพับ ตาง ๆ  สอบถาม ใหขอมูลเบ้ืองตนเก่ียว
กับสถานท่ีทํางาน การตอนรับผูมาติดตอ การรับโทรศัพท กรอกขอมูลแบบฟอรมในเอกสาร   บันทึกการเรียน
รู สรุปรวบรวมหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษ ประเมินผลความกาวหนาของตน

2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2)
(Independent Study in English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง
โดยมีครูผูสอนภาษาอังกฤษเปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา

2. เพ่ือใหรูจักการใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของตน
3. เพ่ือใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลายท่ีมีอยูใน
ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห  ปญหา ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน
2. วางแผน กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความสนใจ
3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตน วิเคราะห แกปญหา
4. เขียนบันทึกการเรียนรู  ประเมินจุดเดน จุดดอย ความกาวหนาในการฝกทักษะทางภาษาของตน
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ สรุปผล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจโดยฝก

หัดผูเรียนใหรูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง (Self-access language learning) การใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือการ
พัฒนาตนเองโดย เลือกใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนของตนท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูภาษา
อังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงสือ่ท่ีหลากหลาย เขียนบันทึกการเรียนรู วิเคราะห       จุดเดน จุดดอย 
ประเมินผลความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ สรุปผล

2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2)
(English Terminology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพื้นฐานทางดานอาชีพเฉพาะสาขา
2. เพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียนเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ โดยใชคําศัพทเหลานี้เปน
พ้ืนฐาน

3. เพ่ือพัฒนาทักษะการสืบคน และแสวงหาความรูคําศัพทเทคนิค ในการนําไปใชในการศึกษาตอ
และการทํางานในสาขาอาชีพของตน

4. เพ่ือใหเห็นประโยชน และคุณคาของการเรียนรูคําศัพทเทคนิค ในการนําไปใชในการศึกษาตอ
และการทํางานในสาขาอาชีพของตน

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาชีพท่ีตนเรียน
2. ถายโอนคําศัพทเฉพาะสาขาที่เรียน  เขียนคํา  ประโยค หรือบทสนทนาในบริบทวิชาชีพของตน
3. รวบรวมคําศพัทเฉพาะในสาขาของตน โดยการสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆเพ่ือนําไปใชในเปน
พ้ืนฐานในการอานเน้ือหาทางวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คนควา ความหมาย คําศัพทเทคนิคดานวิชาชีพ จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ  เพ่ือเปนพ้ืนฐาน

พัฒนาทักษะการอานเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ฝกการใชคําศัพทเหลาน้ันในการเขียนประโยค
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2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2)
(English for Food and Nutrition)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาหารและโภชนาการ
2. เพ่ือฝกทักษะ การฟง พูด อาน เขียน เร่ืองราวดานงานอาหารและโภชนาการเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในงานอาหารและโภชนาการ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคํา และศัพทเทคนิคดานอาหารและโภชนาการ
2. อาน-ฟงเรื่องที่สาระเกี่ยวกับดานการอาหารและโภชนาการ โดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสม
กับบริบท

3. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ และการใหบริการดานอาหาร การสาธิตการทําอาหาร โดย
ใชสํานวนทางภาษาตามมารยาทสังคม

4. ถายโอน บรรยาย จากภาพประกอบตาง ๆ เปนคํา ประโยค  หรือขอความส้ัน ๆ
5. รวบรวมคําศัพทเทคนิคดานอาหารและโภชนาการโดยสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือนําไปใช
ในเปนพ้ืนฐานเรียนในสาขาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา  ปฏิบัติ การอาน เรื่องราวเกี่ยวกับดานการอาหารและโภชนาการเบื้องตน อุปกรณเคร่ืองมือการ

ประกอบอาหาร รายการอาหาร ฉลาก ปายอาหาร ขอมูลทางโภชนาการ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน  การปฏิบัติ
ตามข้ันตอน   สนทนาโตตอบการใหบริการดานอาหาร  การเสนอ/ใหขอมูลและบริการงานจาง ใชภาษาและทา
ทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิค คนควาเรื่องราว
อาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูใน
สถานและนอกสถานศึกษา  แสดงหลักฐาน ประเมินผลความกาวหนาการศึกษาคนควาดวยตนเอง

2000-1239 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2)
(English for Clothing Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจทักษะทางภาษาอังกฤษพ้ืนฐานดานการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา
2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอความหมายคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดานการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา
2. อานเร่ือง  สัญลักษณ  ฉลาก  ตาราง ฯ  เก่ียวกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผาเบ้ืองตน
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคาโดยใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาตามมารยาท
สังคม

4. กรอกขอมูล บรรยายแบบเส้ือตาง ๆ  ในรูปแบบของการพูด หรือเขียนไดเหมาะสมกับระดับ
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5. คนควา รวบรวมคําศพัท  รูปภาพ เส้ือผาแบบตาง ๆ พรอมคําบรรยายภาษาอังกฤษจากแหลงส่ือท่ี
หลากหลาย  หรือจากออินเตอรเน็ต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดานการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา อาน ฟง เรื่องราว คําบรรยายเกี่ยวกับการ

ออกแบบ ตัดเย็บ เส้ือผาแบบตาง ๆ การวัดตัว การเสนอใหบริการ ตอบรับ ตอบปฏิเสธลูกคา การเจรจาตอรอง
เสนอเง่ือนไข การศึกษาคนวาเร่ืองราวเก่ียวกับวงการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา จากแหลงสื่อตาง ๆ

2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง 1 (2)
(Technical English on the Job)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท และสาํนวนพ้ืนฐานท่ีใชในการปฏิบัติงานทางดานชาง
เทคนิค

2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในงานชางเทคนิค
มาตรฐานรายวิชา

1. บอก จําแนกคําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานชางเทคนิคตามสาขาท่ีเก่ียวของ
2. อานคูมือ  และปฏิบัติตามวิธีการ
3. อธิบาย บรรยาย  ใหขอมูล  สัดสวน ขนาด รูปทรง เคร่ืองมือ   วัสดุอุปกรณ คุณลักษณะเฉพาะ
โดยใชคําศัพทเทคนิค  หรือประโยคสั้น ๆ

4. สนทนาเพ่ือขอหรือใหขอมูล คําแนะนํา การใหบรกิาร และข้ันตอนการปฏิบัติโดยใชภาษา  และ
ทาทางท่ีเหมาะสม

5. ศึกษาคนควาเรื่องราวดานอาชีพชางเทคนิค จากแหลงส่ือตางๆ และนําเสนอในรูปแบบตางๆ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝกปฏิบัติ การใชภาษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับงานชาง เรียกช่ือเคร่ืองมือ อุปกรณในการ
ทํางานในโรงฝกงาน สถานประกอบการ การอานคูมือ การใชเคร่ืองมือ และอุปกรณ ความปลอดภัยในการ
ทํางาน   อธิบายผลงาน ผลิตภัณฑ  บรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การแนะนําตนเอง  การตอนรับผูมาเย่ียมชม
โรงงาน การแสวงหาความรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานชางเทคนิคจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต ส่ือของจริง นิทรรศการ แผนพับ โฆษณา เพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ และวางแผน
อาชีพและการทํางาน

2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ 1 (2)
(Commercial Correspondence)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการเขียนจดโตตอบทางสังคมและทางธุรกิจแบบตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีทักษะการอาน และเขียนจดมาย
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3. เพ่ือใหเห็นประโยชนและนําภาษาอังกฤษไปใชในการเขียนทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขียนสวนตาง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ
2. อาน และเขียนโตตอบทางธุรกิจ เขน จดหมายสอบถาม จดหมายส่ังซ้ือ  จดหมายตอวา วิธีการ
ชําระเงิน

3. อานและเขียนบัตรอวยพร  จดหมายโตตอบทางสังคมในโอกาสตาง ๆ  เชน จดหมายเชญิ  จด
หมายแสดงความยินด ี สง e-mail , e-cards

4. อานประกาศรับสมัครงาน  กรอกใบสมัครงาน  กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ
5. ศึกษา รวบรวม คํา สํานวนภาษาท่ีใชในจดหมาย  บัตรอวยพร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ สวนตาง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภท

ตาง ๆ ไดแก จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ ไดแก จดหมายสอบถามและตอบ (Letters making trade inquiries
and replies) จดหมายส่ังซ้ือ (Letters ordering goods and replies) วิธีการชําระเงิน (Payment) จดหมายตอวา
และตอบ (Letters of complaints and replies) จดหมายเชิญในโอกาสตาง ๆ และขอบคุณ (Letters of invitations
and replies) จดหมายแสดงความยินด ี(Letters of congratulation) บัตรอวยพรประเภทตาง ๆ และ/หรือบัตรอวย
พรอิเล็กทรอนิกส (e-card) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ ใบส่ังซ้ือ บันทึกขอ
ความ ฯลฯ จดหมายสมัครงาน ประวัติยอ การกรอกใบสมัคร

2000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานพาณิชยศิลป 1 (2)
(English for Commercial Arts)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพื้นฐานทั่วไปในงานพาณิชยศิลประเภทตาง ๆ
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานพาณิชยศิลป
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานพาณิชยศิลป
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานพาณิชยศิลป  ประเภทตาง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอก จําแนก ชื่อ คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานพาณิชยศิลป
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานพาณิชยศิลป
4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานพาณิชยศิลปประเภทตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภทงานพาณิชยศิลป คําศัพทเทคนิค

อุปกรณ เคร่ืองมือ  ศึกษาภาษาท่ีใชในคําช้ีแจงในคูมือ การออกแบบ  สาธิตข้ันตอนการปฏิบัติงาน บอกจุด
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ประสงค ประโยชนของส่ิงท่ีผลิต การแสดงความคิดเห็น ติชม ผลงาน การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การขอบคุณ
ผูมาเยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบพาณิชยศิลปจากสื่อที่หลากหลายจาก แผนพับงานนิทรรศการ
อินเตอรเน็ตเพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน

2000-1243 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจิตรศิลป 1 (2)
(English for Fine Arts)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานวิจิตรศิลประเภทตาง ๆ
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานวิจิตรศิลป
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานวิจิตรศิลป
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานวิจิตรศิลปประเภทตาง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอก จําแนก ชื่อ คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานวิจิตรศิลป
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานวิจิตรศิลป
4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานวิจิตรศิลปประเภทตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท และเจาของผลงานศิลปะ ศึกษาคํา

ศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน อุปกรณ เคร่ืองมือ คูมือท่ีเก่ียวของกับงานวิจิตรศิลป ศึกษาภาษาท่ีใชในคําช้ีแจงในคูมือ
การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน บอกจุดประสงค ประโยชนของส่ิงท่ีผลิต การแสดงความคิดเห็น ติ
ชมผลงาน การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบวิจิตรศิลปจากส่ือ
ท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผน
อาชีพและการทํางาน

2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพมิพ 1 (2)
(English Through Newspaper)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการใชคําศัพท และสํานวนภาษาท่ีใชในหนังสือพิมพ
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ กลยุทธวิธีการอาน เพ่ือความเขาใจหนังสือพิมพ เร่ืองราวท่ีเก่ียวของ
กับอาชีพตาง ๆ

3. เพ่ือใหเห็นประโยชน และคุณคาของการอานหนังสือพิมพในการพัฒนาภาษา



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปวช.  2545)

ข - 26

มาตรฐานรายวิชา
1. อานขอความจากหนังสือพิมพ โดยใชวิธีการอานแบบกวาด อานเพ่ือจับใจความ และอานเพ่ือเอา
รายละเอียด เพ่ือใหเกิดทักษะในการอาน

2. เดาความหมายของคําศพัท และตีความสํานวนภาษาจากบริบท จากขาว สารคดี บันเทิง
บรรณาธิการ และโฆษราประเภทตาง ๆ

3. ถายโอนทักษะการอานบทความจากหนังสือพิมพไปสูทักษะการพูดหรือการเขียนขอความส้ัน ๆ
เพ่ือสรุปใจความสําคัญ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ วิธีการอานหนังสอืพิมพ เร่ืองเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับอาชีพตาง ๆ อานเพ่ือความเขาใจ

จากขาว สารคดีบันเทิง บทบรรณาธิการโฆษณา ประเภทตาง ๆ คําศัพท สํานวนทางภาษา การเขียนขอความสั้น
ๆ การใชประโยชนจากหนังสือพิมพในการพัฒนาภาษา เกมส กิจกรรมท่ีนาในใจจากหนังสอืพิมพ

2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2)
(Business English Conversation)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ทาง
ธุรกิจ

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3. เพ่ือใหมีทักษะในการติดตอธุรกิจทาง e-mail, e-commerce
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ ตามโครงสรางทางภาษาและตามวัฒนธรรม
สังคม

2. สรุปใจความสําคัญจากการฟง หรืออานทางธุรกิจ
3. ถายโอนสัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตัวยอ ขอมูลจากเร่ืองท่ีการฟง หรือ อาน เปน คํา เปนประโยค
หรือขอความส้ัน ๆ

4. เขียนบรรยาย บันทึกขอความเก่ียวกับขอมูลบุคคล สินคา และบริการ
5. สืบคนการติดตอธุรกิจทางอินเตอรเน็ต และการสง e-mail

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาการติดตอทางธุรกิจ และตัวเลข ฝกปฏิบัติการฟง ขอความ

เรื่อง ขอมูลทางธุรกิจ ธุรกิจ e-commerce การติดตอทาง e-mail การสนทนาทางโทรศัพท        การฝากขอความ
ทางโทรศัพท การนัดหมาย การลงตารางนัดหมาย การอานเอกสารทางธุรกิจจากสื่อตาง ๆ การกรอกขอมูล การ
บรรยายลักษณะสินคา การสอบถามายละเอียดสินคา การอธิบายสินคาประเภทตาง ๆ   แสวงหาความรูดาน
ธุรกิจจากแหลงส่ือท่ีหลากหลาย
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2000-1246 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องประดับอัญมณี 1 (2)
(English for Jewelry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานเคร่ืองประดับอัญมณีประเภท
ตาง ๆ

2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานเคร่ืองประดับอัญมณี
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา–บริการงานเครื่องประดับอัญมณี
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานเคร่ืองประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ แบบเคร่ืองประดับอัญมณี คําศัพทที่เกี่ยวของกับประเภทของงานเครื่องประดับ อัญมณี
ประเภทตาง ๆ

2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานเครื่องประดับ
อัญมณีประเภทตาง ๆ

4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานเคร่ืองประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน

อุปกรณ เคร่ืองมือ การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานอัญมณี การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงานเบ้ืองตน
การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควาผล
งานการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีจากส่ือท่ีหลากหลาย จากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพ่ือปลูก
ฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน

2000-1247 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องเคลือบดินเผา 1 (2)
(English for Ceramics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานเคร่ืองเคลือบดินเผา
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา
3. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา
4. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานเคร่ืองเคลือบดินเผา
5. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานเคร่ืองเคลือบดินเผาประเภทตาง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ แบบเคร่ืองประดับอัญมณี คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานเคร่ืองเคลือบดินเผา
ประเภทตาง ๆ
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2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโตตอบ สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานเครื่องเคลือบดิน
เผาประเภทตาง ๆ

4. รวบรวมคําศพัท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานเคร่ืองเคลือบดินเผาประเภทตางๆ
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน

อุปกรณ เคร่ืองมือ   การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา การออกแบบ สาธิตข้ันตอนการปฏิบัติ
งานเบ้ืองตน การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม
คนควาผลงานการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา จากส่ือท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต
เพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน

2000-1248 ภาษาอังกฤษเพื่องานหัตถกรรม 1 (2)
(English for Handicrafts)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานหัตถกรรม
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานหัตถกรรม
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานหัตถกรรม
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ ชนิดของงานหัตถกรรม  คําศัพทที่เกี่ยวของกับประเภทของงานหัตถกรรม
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานหัตถกรรม
4. รวบรวมคําศพัท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานหัตถกรรม จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท  ศึกษาคําศัพทเทคนิคพื้นฐาน

อุปกรณ เคร่ืองมือ การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานหัตถกรรม การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงานเบ้ือง
ตน การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควา
ผลงานการออกแบบงานหัตถกรรม จากส่ือท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพ่ือปลูกฝง
ใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน
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2000-1249 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองหนัง 1 (2)
(English for Leather Work)

มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ แบบงานเคร่ืองหนัง คําศัพทที่เกี่ยวของกับประเภทของงาน เคร่ืองหนังประเภทตางๆ
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคาและลักษณะของงานเครื่องหนัง
ประเภทตาง ๆ

4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานเคร่ืองหนังประเภทตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานเคร่ืองหนังจากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท  ศึกษาคําศัพทเทคนิคพื้นฐาน

อุปกรณ เคร่ืองมือ การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานเคร่ืองหนัง การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงานเบ้ือง
ตน  การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควา
ผลงานการออกแบบเครือ่งหนังจากส่ือท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพ่ือปลูกฝงใหมี
ความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน

2000-1250 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 1 (2)
(Fundamental Chinese 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ศัพทและสํานวนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาจีนติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน
3. เพ่ือเห็นความสําคัญของการใชภาษาจีนในงานธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาจีนพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีน

ท่ัว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การเขียนและอาน
ประโยคงาย ๆ
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2000-1251 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2 1 (2)
(Fundamental Chinese 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาจีนในระดับท่ีสูงข้ึน
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาจีนติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ
3. เพ่ือเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาจีนตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การอานขอ

ความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเกี่ยวกับงานอาชีพ

2000-1252 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 1 1 (2)
(Fundamental Japanese 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนญ่ีปุนข้ันพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาญ่ีปุนติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน
3. เพ่ือเห็นความสําคัญของการใชภาษาญ่ีปุนในงานธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน ภาษา

ญ่ีปุนท่ัว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การเขียนและ
อานประโยคงาย ๆ
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2000-1253 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 2 1 (2)
(Fundamental Japanese 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาญ่ีปุนในระดับท่ีสูงข้ึน
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาญ่ีปุนติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ
3. เพื่อเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาญ่ีปุนตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การอาน

ขอความและสรุปใจความสําคญั การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ

2000-1254 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 1 1 (2)
(Fundamental French 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาฝร่ังเศสข้ันพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาฝร่ังเศสติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน
3. เพ่ือเห็นความสําคัญของการใชภาษาฝร่ังเศสในงานธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน

ภาษาฝรั่งเศสทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การ
เขียนและอานประโยคงาย ๆ
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2000-1255 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 2 1 (2)
(Fundamental French 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาฝร่ังเศสข้ันในระดับท่ีสูงข้ึน
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาฝร่ังเศสติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ
3. เพ่ือเห็นประโยชนของการใชภาษาฝร่ังเศสในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การ

อานขอความและสรุปใจความสําคญั การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเก่ียวกับ
งานอาชพี

2000-1256 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 1 (2)
(Fundamental German 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาเยอรมันติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน
3. เพื่อเห็นความสําคัญของการใชภาษาภาษาเยอรมันในงานธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาภาษาเยอรมันพื้นฐาน ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน

ภาษาภาษาเยอรมันทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน
การเขียนและอานประโยคงาย ๆ
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2000-1257 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 1 (2)
(Fundamental German 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันในระดับท่ีสูงข้ึน
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาเยอรมันติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ
3. เพ่ือเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาเยอรมันตามสถานการณ การขอและให  ขอมูล การ

อานขอความและสรุปใจความสําคญั การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือ  ขอความเก่ียวกับ
งานอาชพี

2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
(The Way of Thai Ethics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจประวัติ  ความสําคัญและหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ
2. เพ่ือใหสามารถใชหลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนและสังคม
3. เพ่ือใหมีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณในการเปนศาสนิกชนท่ีดี

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดําเนินชีวิต
2. ใชทักษะทางศาสนธรรมในการแกปญหาเพ่ือพัฒนาตนเองและสงัคม
3. เปนแบบอยางท่ีดีในการเผยแผศาสนธรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ พระพุทธประวัติ พุทธธรรมเพ่ือชีวิตและสังคม การบริหารจิตและเจริญปญญา  พระ

สงฆกับการเผยแพรพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หนาท่ีชาวพุทธและศาสนพิธี หรือ
ศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของคําวาอิสลามและมุสลิม ประวัติและความสําคัญของศาสนาอิสลาม

ประวัติทานศาสดามูฮัมหมัด  หลักคาํสอนและหลักปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและสังคม  หรือ
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ศึกษาเก่ียวกับ พระคัมภีรเก่ียวกับชีวประวัติ พันธกิจ และคําสอนของพระเยซูคริสต            บท
บัญญัติและหลักการปฏิบัติตาง ๆ การแสดงความรักและการปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษย การเผยแผพระศาสนาของ
บรรดาอัครสาวก  การอธิษฐานภาวนาและศาสนพิธี  หรือ

ศึกษาเก่ียวกับศาสนาอ่ืน ๆ  ตามความตองการของผูเรียน

2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 (2)
(Geo-Economics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรและภูมิศาสตรกายภาพ
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชปจจัยทางภูมิศาสตรกายภาพท่ีสัมพันธกับปญหาทางเศรษฐ-ศาสตร
เพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจในชุมชน

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเบ้ืองตน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
2. เลือกประกอบอาชีพตามปจจัยทางภูมิศาสตรกายภาพ
3. เสนอแนะแนวทางแกไขวิกฤติทางเศรษฐกิจในชมุชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ หลักเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ปญหาทางเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการ    แกไข

ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตรกายภาพของไทย เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร
และกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทย

2000-1303 การดํารงชาติไทย 2 (2)
(Thai History and Administration)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความเปนมาของประวัติศาสตรชาติไทย การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของไทย

2. เพ่ือใหสามารถใชความรูเก่ียวกับเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรประเมินผลท่ีมีตอการเปล่ียน
แปลงและความสัมพันธกับตางประเทศ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย
และมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความเปนมาของชาติไทย และมาตราตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
ชีวิต
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2. ปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพและหนาท่ี ในฐานะพลเมืองดีของประเทศ
3. เสนอแนะการมีสวนรวมในการดํารงความเปนชาติไทย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ ประวัติศาสตรชาติไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร ดานการเมือง การ  ปก

ครอง กฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

2000-1304 โครงงานชุมชนสําคญั 2 (2)
(Special Community Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนและจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน
2. เพ่ือใหสามารถใชขอมูลเก่ียวกับชุมชนในการวางแผน และจัดทําโครงการพัฒนา    ชุมชน
3. เพ่ือใหมีเจตคติ อุดมการณ  และความภาคภูมิใจในชุมชน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับองคประกอบของชุมชน
2. เสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาชุมชน
3. วางแผนจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาและ/หรือพัฒนาชุมชนตัวอยาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับขนาดและท่ีต้ังของชุมชน สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและทรัพยากร การ    ปก

ครองสวนทองถ่ิน  จํานวนประชากรและการประกอบอาชีพ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และ   เอกลักษณ
ทางวัฒนธรรม  หลักการวางแผนและจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน

2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2)
(Thai Folklore)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ และประวัติความเปนมาของวัฒนธรรม ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามจารีต  ประเพณ ีและวัฒนธรรมทองถ่ิน
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในการธํารงรักษาวัฒนธรรมทองถ่ิน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเอกลักษณของทองถ่ินเพ่ือการสืบทอดทางวัฒนธรรม
2. ประพฤติปฏิบัติตามจารตี ประเพณขีองทองถ่ินท่ีดีงาม
3. เผยแพรวรรณคดีทองถ่ินและนันทนาการท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินใหเปนท่ีรูจัก
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ  วัฒนธรรมพ้ืนบาน จารีต ประเพณ ี วรรณคดีทองถ่ินและนันทนาการท่ีเปน  เอก

ลักษณและเอ้ือตอการเปนพลเมืองดี

3000-1306 ภูมิศาสตรกายภาพเพือ่ชีวิต 2 (2)
(Physical Geography for Living)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจภูมิศาสตรกายภาพทองถ่ินและพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร
2. เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการมีสวนรวมพัฒนาส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

มาตรฐานรายวิชา
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจอยางคุมคา
2. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในทองถ่ิน
3. เสนอแนะการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ลักษณะภูมิศาสตรกายภาพทองถิ่น การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจทองถ่ิน

2000-1307 เหตุการณปจจุบัน 2 (2)
(Current Affairs)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจวิธีการทางประวัติศาสตร และหลักการวิเคราะหเหตุการณปจจุบัน ดานการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณปจจุบัน     การผสมผสานทางวัฒนธรรม
เทคโนโลยี  วิทยาการและภูมิปญญาไทย ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในบรรพชน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเหตุการณสําคัญท่ีเปนปจจุบันดวยวิธีการทางประวัติศาสตร
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมเนียมของบรรพชน
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมโดยใชประสบการณจากอดีต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับวิธีการทางประวัติศาสตร เพ่ือวิเคราะหเหตุการณปจจุบันของไทยดานการเมือง  การ

ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม  การผสมผสานทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาการและภูมิปญญาไทย
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2000–1401 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 (3)
(Basic Science)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. เขาความสัมพันธของส่ิงแวดลอม ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
3. เขาใจสมบัติและองคประกอบของโครงสราง อะตอม ธาตุ และตารางธาตุ
4. เขาใจชนิดของแรง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ งาน และพลังงาน
5. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายการใชประโยชนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. อธิบายความสัมพันธของส่ิงแวดลอม  ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  และทรัพยากรธรรมชาติ
3. ปองกันและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม
4. สังเกตและอภิปรายสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม  ธาตุ  และตารางธาตุ
5. สังเกตและอภิปรายชนิดของแรง  การเคล่ือนท่ีของวัตถุ  งาน  และพลังงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร   หรือ

โครงงานวิชาชีพ  การรักษาดุลยภาพของรางกาย พืช สัตว ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิง     มีชีวิตใน
ระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โครงสรางของอะตอม  สมบัติของ
สารและตารางธาตุ พันธะเคมี แรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคล่ือนท่ีของวัตถุ งาน      พลังงาน

2000–1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 (3)
(Industrial Science)

จุดประสงครายวิชา
1.  เขาใจการวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณ  เวคเตอร  การรวมเวคเตอร  และการคูณเวคเตอร
3. เขาใจระบบของแรง  ชนิดของแรง  การรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง การสม
ดุลของแรง  งาน  พลังงาน  และกําลัง

4. เขาใจสมบัติและการเกิดของคล่ืน  คล่ืนกล  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  คล่ืนแสง  และคล่ืนเสียง
5. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. ทดลอง  อภิปราย  การวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร  และการคูณเวค
เตอร

2. อธิบายระบบและชนิดของแรง
3. ทดลองและคํานวณการรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดลุของแรง  งาน
พลังงาน  และกําลัง
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4. อธิบายสมบัติของคล่ืนกล  และความสัมพันธระหวาง  ความถ่ี  ความยาวคลื่น  และอัตราเร็วของ
คล่ืน

5. อธิบายการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับปริมาณทางฟสิกส แรง การเคลื่อนที่แบบเสนตรง แบบฮารมอนิกอยางงาย แบ
บวงกลม แบบโพรเจกไตล สมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนต  และสมดุล งาน พลังงาน กฎการอนุรักษ
พลังงาน  กําลัง ประสิทธิภาพ คล่ืนและสมบัติของคล่ืน คล่ืนกล คล่ืนแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร และการ
นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

2000–1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 (3)
(Applied Science)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต

2. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและส่ิงแวดลอม
3. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญของปโตรเลียมและผลิตภัณฑ
4. เขาใจชนิด  สมบัติ  และปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของพอลิเมอร
5. เขาใจสมบัติ  และการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
6. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด   มิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม
3. อธิบายเก่ียวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวนนํ้ามันดิบ  รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ ท้ังกอนและหลังการนําไปใชประโยชน

4. สังเกตและอธิบายการเกิด  และสมบัติของพอลิเมอร  การนําพอลิเมอรไปใชอยางเหมาะสม
5. อธิบายการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมี

ชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และการนําไปใชประโยชน ปฏิกิริยาเคมี  ปโตรเลียม
และผลิตภัณฑพอลิเมอร สารชีวโมเลกุล คล่ืนแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร
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2000–1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3)
(Agro – Science)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต

2. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญ  และผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและส่ิงแวดลอม
3. เขาใจความสัมพันธของระบบนิเวศกับส่ิงแวดลอม
4. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญของปโตรเลียม  และผลิตภัณฑ
5. เขาใจชนิด  สมบัติ  และปฏิกิริยาท่ีสําคัญของสารชีวโมเลกุล
6. เขาใจสมบัติ  และองคประกอบของสารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด  สายแขวนลอย  กรด
เบส  เกลือ  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  และผลท่ีมีตอส่ิงแวดลอม

7. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม   การเกิดมิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม
3. อธิบายเก่ียวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวน  นํ้ามันดิบ  รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ  ท้ังกอนและหลัง  การนําไปใชประโยชน

4. สังเกต และอธิบายการเกิด และสมบัติของพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยาง    เหมาะสม
5. สังเกต และอภิปรายเกี่ยวกับสารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด  สารแขวนลอย  กรด  เบส  เกลือ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  และผลท่ีมีตอส่ิงแวดลอม

6. สังเกตและอภิปรายสมบัติ องคประกอบ ประโยชน และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต ไขมัน  กรด
ไขมัน  โปรตีน  และกรดอะมิโน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถายทอดสารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ ส่ิงมี

ชีวิต  มิวเทชัน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม ดุลยภาพของระบบนิเวศ ปญหาส่ิงแวดลอม การนําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางย่ังยืน

สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีมีผลตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม  ปโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ มลภาวะจากการแยกแกสธรรมชาต ิ และนํ้ามันดิบ พอลิเมอร มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจาก พอลิเมอร สาร
ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ไขมัน และกรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน
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2000-1423 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 2 (3)
(Environmental Science)

จุดประสงครายวิชา
1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
3. มีความตระหนัก และมีกิจนิสัยท่ีดีตอส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1 อธิบายถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
2 วิเคราะหและจําแนกปญหาส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน
3 ปองกันและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม
4 กําหนดแนวทาง แกไขปญหาส่ิงแวดลอม

 คําอธิบายรายวิชา
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบนิเวศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาจากการใชประโยชน
ทรัพยากร  มลพิษส่ิงแวดลอมและแนวทางการปองกันแกไข

2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*)
(Science Project)

จุดประสงครายวิชา
1 เขาใจความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร  ความแตกตางของโครงงานวิทยาศาสตร       
ประเภทตาง ๆ

2 เขาใจข้ันตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตรในเชิงวิจัย
3 ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคิด ทําและแกปญหา
4 บูรณาการพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร เขากับวิชาชีพ
5 นําเสนอแนวคิด กระบวนการ และผลท่ีไดจากการศึกษา ใหผูอื่นเขาใจ
6 นําความรูจากการทําโครงงานวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1 ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร สืบเสาะหาความรู ในเร่ืองท่ีผูเรียนท่ีความถนัดหรือ
สนใจ

2 เขียนรายงาน จัดแสดงผลงาน และอธิบายเก่ียวกับแนวคดิกระบวนการ และผลของโครงงาน 
หรือช้ินงานใหผูอ่ืนเขาใจ

 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทตางๆ ตามข้ันตอนของวิธีการทางวิทยา

ศาสตร  โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  นําเสนอผลงานตอผูอ่ืนจัดนิทรรศการทาง      วิทยาศาสตร
2000-1425 ชีวเคมี 2 (3)
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(Biochemistry)
จุดประสงครายวิชา

1. เขาใจสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ  ตารางธาต ุสารประกอบ   สารละลาย
สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด สารแขวนลอย กรด เบส เกลือ การเกิดปฏิกิริยาเคมี และผลท่ีมีตอส่ิงแวด
ลอม

2. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาท่ีสําคัญของสารชีวโมเลกุล
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1 สังเกต  และอภิปรายเก่ียวกับสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ  ตารางธาต ุสาร
ประกอบ  สารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด สารแขวนลอย  กรด  เบส  เกลือ  การเกิดปฏิกิริยา
เคมี และผลท่ีมีตอส่ิงแวดลอม

2 สังเกต และอภิปรายองคประกอบ สมบัติ ประโยชน และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต  ไขมัน
กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางอะตอม  ธาตุ ตารางธาต ุสารประกอบ  สารละลาย  สารบริสุทธ์ิ

คอลลอยด  สารแขวนลอย กรด  เบส เกลือ ปฏิกิริยาเคมี สารท่ีเกิดจาก ปฏิกิริยาเคมีท่ีมีตอ      ส่ิงแวดลอม สาร
ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน การนําความรูไปประยุกตใช  ในวิชาชีพ
และชีวิตประจําวัน

2000-1426 เคมีพ้ืนฐาน 2 (3)
(Basic Chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจชนิด สมบัติและโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคารบอน
2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญของปโตรเลียมและผลิตภัณฑ
3. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของพอลิเมอร
4. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1 สังเกต  และอธิบายชนิด สมบัติ และโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคารบอน
2 อธิบายเก่ียวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวนนํ้ามันดิบ   รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ ท้ังกอนหรอืหลังการนําไปใชประโยชน

3 สังเกต และอธิบายการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยาง     เหมาะสม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับสารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ มลภาวะจากการ

แยกแกสธรรมชาติและนํ้ามันดิบ  พอลิเมอรและผลิตภัณฑพลาสติก  กาว  ส ี  มลภาวะท่ีเกิดจากพอลิเมอร และ
การนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

2000-1427 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1 2 (3)
(Basic Physics 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจ สมบัติและการเกิดของคล่ืน คล่ืนกล คล่ืนแมเหล็กไฟฟา คล่ืนแสง คล่ืนเสียง
2. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1 อธิบายสมบัติของคล่ืนกล และความสัมพันธระหวางความถ่ี ความยาวคลื่น อัตราเร็ว    ของคล่ืน
2 อธิบายการเกิดคล่ืนเสียง  ความเขมของเสียง การไดยินเสียง คุณภาพของเสียง
3 อธิบายสเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคล่ืนแมเหล็ก  ไฟฟา
4 อธิบายสมบัติของแสง การผสมแสงสี การสะทอนของแสง และการหักเหของแสง

 คําอธิบายรายวิชา
 ศึกษาและปฏิบัติ การเกิดคล่ืน ความถ่ี ความยาวคลื่น การเคล่ือนท่ีของคล่ืน คลื่นกล คล่ืนเสียง ความ

เขมของเสียง  การไดยินเสียง  คุณภาพของเสียง  สเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  คล่ืนแสง           การ
สะทอนของแสง การหักเหของแสง  แสงสีและการมองเห็น  การผสมแสงสี  และการประยุกตใช

2000-1428 ฟสิกสพ้ืนฐาน 2 2 (3)
(Basic Physics 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจ การวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร  การคูณเวคเตอร
2. เขาใจระบบของแรง ชนิดของแรง การรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง       การสม
ดุลของแรง งาน  พลังงาน  และกําลัง

3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา

1 ทดลอง อภิปรายการวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร การรวมเวคเตอร การคณู  เวคเตอร
2 อธิบายระบบและชนิดของแรง
3 ทดลองและคํานวณการรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดุลของแรง  งาน  
พลังงาน และกําลัง
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 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการวัดปริมาณทางฟสิกส ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร การคูณเวกเตอร

ระบบและ ชนิดของแรง  การรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดุลของแรง  งาน   พลังงาน
กําลัง และการประยุกตใช

2000-1429 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 2 (3)
(Basic Physics 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจ การเคล่ือนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบ  การเคล่ือนท่ีอยางอิสระในแนวด่ิง การเคล่ือนแบวง
กลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไตล การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิค การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  
การเคล่ือนท่ีบนทางโคง

2. เขาใจสมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม การเปล่ียนแปลงโมเมนตัม
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1 ทดลอง อภิปรายและคํานวณการเคล่ือนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบและแนวด่ิง  แบบวงกลม   แบบ
โปรเจกไตล แบบซิมเปลฮารโมนิค  การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  การเคล่ือนท่ีบนทางโคง    รวมท้ังนํา
ไปใชประโยชน

2 ทดลอง อธิบายกฏการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  สมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม  และ    การ
เปล่ียนแปลงโมเมนตัม

 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการเคล่ือนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบ การเคลื่อนที่อยาง  อิสระในแนวด่ิง  การ

เคล่ือนท่ีแบบวงกลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไตล  การเคล่ือนท่ีแบบ  ซิมเปลฮารโมนิค  การเคล่ือนท่ีแบบ
หมุน  การเคลื่อนที่บนทางโคง สมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม  การเปล่ียนแปลงโมเมนตัมและการ
ประยุกตใช

2000-1430 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 (3)
(Basic  Biology)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต

2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญ และผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและส่ิงแวดลอม
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน



หมวดวิชาสามัญ (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ข - 45

มาตรฐานรายวิชา
1 อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด   มิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

2 อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม
 คําอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน  
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต   เทคโนโลยีชีวภาพ  ความหลากหลายทางชีวภาพ   และผลท่ีมีตอสังคมและ            
ส่ิงแวดลอม   รวมท้ังการประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)
(Applied Mathematics 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซตและการดําเนินการ
ของเซต สมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซต
และการดําเนินการของเซต สมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว ไปใชประกอบใน
วิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  
เซต และการดําเนินการของเซต ระบบสมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  และนําไปใชในการแก
ปญหาได

2. มีความคิดรวบยอดเร่ืองเซตและการดําเนินการของเซต และนําไปใชในการแกปญหาได
3. เขียนแผนภาพแทนเซต (Venn-Euler Diagram)  และนําไปใชในการแกปญหาท่ีเก่ียวกับการหา
สมาชกิและจํานวนสมาชิกของเซตได

4. แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  และสมการกําลังสองตัวแปร
เดียวและแกปญหาในสถานการณจริง ได

5. นําความรูและทักษะท่ีไดจากเร่ืองอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซตและการดําเนิน
การของ เซต ระบบสมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปประยุกตในการเรียนรู
งานอาชีพและชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา  ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรือ่งอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน 

เซต   การดําเนินการของเซต  แผนภาพแทนเซต   (Venn-Euler Diagram)  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
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2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต 2 2 (2)
(Applied Mathematics 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะเปน
2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะเปน
ไปใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนา
จะเปน

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนจริงท่ีอยูในรูปเลขยกกําลังและลอการิทึมท่ีเปนจํานวนตรรก
ยะและนําไปใชแกปญหาได

2. รูและใชวิธีสํารวจความคิดเห็นอยางงายและนําผลท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นไปใชในการ
คาดการณบางอยางได

3. เลือกใชคากลางท่ีเหมาะสมและวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนกับขอมูลท่ีกําหนดใหและวัตถุประสงคท่ี
ตองการได

4. สามารถวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของการวัดการกระจายโดยใชสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการ
หาตําแหนงท่ีของขอมูลโดยใชเปอรเซ็นไทลได

5. ใชขอมูลขาวสารและคาสถิติชวยในการตัดสินใจได
6. ใชความรูเก่ียวกับความนาจะเปนในเร่ืองการทดลองสุม  เหตุการณ  และนําผลที่ไดชวยในการ
คาดการณ ตัดสินใจ  และแกปญหาบางอยางได

7. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนเร่ืองเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะเปนไป
ประยุกตในการเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา  ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรือ่งเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความ

นาจะเปน

2000-1521 คณิตศาสตรประยุกต 3 2 (2)
(Applied Mathematics 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
เบ้ืองตน

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ   ดีเทอรมินันท  และ
เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ
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3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท
และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนดใหในการคาดคะเนระยะทางและความสูง และ
แกปญหาท่ีเก่ียวกับการวัดได

2. หาระยะทางระหวางจุดสองจุด  จุดก่ึงกลาง  ระยะหางระหวางเสนตรงกับจุด ความชันของเสนตรง
ได

3. สรางสมการเสนตรง  เสนขนาน  เสนต้ังฉาก และนําไปใชได
4. มีความคิดรวบยอดในเร่ือง เมตริกซและการดําเนินการ ดีเทอรมินันทและการหา ดีเทอรมินันท
ขนาดไมเกิน 3 x 3 ในระบบจํานวนจริงได

5. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนดีเทอรมินนท  ไปประยุกตใชในการแกระบบสมการเชิงเสน
ไมเกินสามตัวแปรได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรือ่งอัตราสวนตรโีกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมิ

นันท  และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน

2000-1522 คณิตศาสตรประยุกต 4 2 (2)
(Applied Mathematics 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
เบ้ืองตน

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ   ดีเทอรมินันท  และ
เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ  ดีเทอรมินันท
และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความสัมพันธและฟงกช่ันในรูปตาง ๆ  เชน  สมการ กราฟ  และตา
ราง

2. เขาใจความหมายของลําดับ ลําดับเลขคณิต  ลําดับเรขาคณิต  หาพจนท่ัวไปของลําดับจํากัด และ
หาพจนตาง ๆ ของลําดับเลขคณิต  ลําดับเรขาคณิตได

3. เขาใจความหมายของผลบวกและหาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใชได

4. แกอสมการตัวแปรเดียว  ดีกรีไมเกินสอง และใชกราฟของอสมการ  ฟงกช่ันในการแกปญหาได
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5. สรางความสัมพันธหรือฟงกชันจากสถานการณ หรือปญหาท่ีกําหนดใหและนําไปใชในการแก
ปญหาได

6. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนเร่ืองความสัมพันธ  ฟงกช่ัน อสมการ  กําหนดการ เชิงเสน  
ลําดับและอนุกรม  ไปประยุกตในการเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคดิคํานวณ และการแกปญหาในเร่ืองความสัมพันธ ฟงกช่ัน อสมการ  กําหนดการ

เชิงเสน  ลําดบัและอนุกรม

2000-1523 คณิตศาสตรประยุกต 5 2 (2)
(Applied Mathematics 5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเรื่องคณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตรกับการวัด 
คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษี

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของคณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตรกับการ
วัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ และภาษ ีไปใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ คณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตร
กับการวัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจความหมาย  วิธีการคาํนวณและสามารถคํานวณ การหา รายได ราคาขาย ราคาขายสุทธิ 
กําไร

2. ขาดทุน และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได
3. สามารถคํานวณหาคาเก่ียวกับการวัดปริมาณและการเปรียบเทียบปริมาณได
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ เสนตรง รูประนาบ  รูปทรงเรขาคณิต  สรางรูปเรขาคณิต
5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถออกแบบลวดลายได
6. สามารถขยายสวนและยอสวนของภาพได
7. สามารถนําความรูเร่ืองคณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตรกับการวัด  คณิตศาสตรกับการ
8. ประกอบอาชีพ  และภาษ ีแกปญหาในสถานการณจริงได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหา ในเรื่องคณิตศาสตรกับการออกแบบ  

คณิตศาสตรกับการวัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษี
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2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6 2 (2)
(Applied Mathematics 6) 

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองการหาพ้ืนท่ี และปริมาตรของรูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลอง
และแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของคณิตศาสตรกับการหาพ้ืนท่ี และปริมาตรของรูป
ทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับคณิตศาสตรกับการหาพ้ืนท่ี และปริมาตร
ของรูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชความรูเรื่องพ้ืนท่ี ปริมาตรในการคาดคะเน และคํานวณหาพ้ืนท่ี  ปริมาตรท่ีไมใชรูปทรง
เรขาคณิตได

2. ใชความรูเร่ืองพ้ืนท่ี และปริมาตรแกปญหาท่ีเก่ียวกับการวัดได
3. เลือกใชแบบแผนการทดลองท่ีเหมาะสมกับขอมูลท่ีกําหนดตามวัตถุประสงคท่ีตองการได
4. วิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน และใชสถิติในการคํานวณไดเหมาะสมกับการวางแผนการทดลอง
5. ใชคาสถิติท่ีไดจากการคํานวณชวยในการตัดสินใจได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเร่ืองการหาพ้ืนท่ี และปริมาตรของรูปทรงชนิด

ตาง ๆ สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน

2000-1525 คณิตศาสตรประยุกต 7 2 (2)
(Applied Mathematics 7)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัสเบ้ืองตน และเศษสวนยอย
2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัสเบ้ืองตน
และเศษสวนยอย ไปใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบ้ืองตน  และเศษสวนยอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจความหมาย  รูปแบบ และหาผลลัพธท่ีเกิดจากการบวก  ลบ  คูณ  หาร การยกกําลัง n และ
รากท่ี n จํานวนเชิงซอนและนําไปใชแกปญหาได

2. เขาใจรูปแบบจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัวและการบวก  ลบ  คูณ  หาร ของจํานวนเชิงซอนในรปู
เชิงขั้ว
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3. เขียนความสัมพันธท่ีมีกราฟเปนภาคตัดกรวยเม่ือกําหนดสวนตาง ๆ  ของภาคตัดกรวยให และ
เขียนกราฟของความสัมพันธได

4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับลิมิตของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชันและปฏิยานุพันธของฟงกชัน
จํากัดเขตได

5. มีความเขาใจเก่ียวกับเศษสวนยอย  และคํานวณเศษสวนยอยจากรูปแบบท่ีกําหนดใหได
6. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนเร่ืองจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส ไปประยุกตใน
การเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา  ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรือ่งจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส

เบ้ืองตน และเศษสวนยอย

2000-1526 คณิตศาสตรประยุกต 8 2 (2)
(Applied Mathematics 8)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองเร่ืองบําเหน็จ  หุน ต๋ัวเงิน คาเสื่อมราคา คาจางเลขดัชนี และมูลคา
ของเงิน

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเร่ืองบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจาง 
เลขดัชนี  และมูลคาของเงิน ไปใชในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบ้ืองตน และเศษสวนยอย

มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถคํานวณและหาคาเก่ียวกับเร่ืองบําเหน็จ หุน ต๋ัวเงิน คาเสื่อมราคา คาจางเลขดัชนี  และมูล
คาของเงินได

2. นําความรูเร่ืองบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจางเลขดัชนี  และมูลคาของเงินใชแก
ปญหาในสถานการณจริงได

3. นําความรูเก่ียวกับบําเหน็จ  หุน  ต๋ัวเงินคาเส่ือมราคา  คาจาง  เลขดัชนี  และมูลคาของเงิน  ไป
เช่ือมโยงกับวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและการแกปญหาบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจางเลขดัชนี  

มูลคาของเงิน



หมวดวิชาสามัญ (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ข - 51

2000-1527 คณิตศาสตรประยุกต 9 2 (2)
(Applied Mathematics 9)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พ้ืนท่ีผิว  และปริมาตร
2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พ้ืนท่ีผิว  และ
ปริมาตร ไปใช ในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พ้ืนท่ีผิว  และ
ปริมาตร

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเวกเตอร และการคํานวณเก่ียวกับเวกเตอรและนําความรูเร่ืองเวกเตอร
ไปใชแกปญหาได

2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟงกชันตรีโกณมิติและการคํานวณเก่ียวกับฟงกชันตรีโกณมิติและนํา
ความรูเร่ืองฟงกชันตรีโกณมิติไปใชแกปญหาได

3. ใชความรูเก่ียวกับความกวาง  ความยาว  พ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในการแกปญหาในสถาน
การณตาง ๆ ได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา  ฝกทักษะการคดิคํานวณ  และการแกปญหาในเร่ืองเวกเตอร ฟงกชันตรีโกณมิติ พื้นที่ผิว และ

ปริมาตร

2000-1601 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2)
(Physical Education for Personal Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการเลนกีฬาท่ีตนสนใจ
2. เพ่ือใหสามารถนําทักษะกีฬา ไปใชในการออกกําลังกาย เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและ    สมรรถภาพ
3. เพ่ือฝกฝนนํ้าใจนักกีฬา  เกิดระเบียบวินัย  เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. สาธิตทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตนของการลนกีฬาท่ีตนสนใจไดถูกตอง
2. เลนกีฬาอยางมีมารยาท  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและนํ้าใจนักกีฬา
3. ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
4. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคล่ือนไหวเบ้ืองตนของ กิจกรรมทางพลศึกษา และ

กีฬาตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ อันจะนําไปสูการประยุกตใชในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน
เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
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2000–1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 (1)
(Home Education and Safety)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการและการวางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการ
ของตนเอง

2. ตระหนักถึงการดําเนินชีวิตท่ีมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับสงัคมและวัฒนธรรมไทย
3. เพ่ือใหรูจักพัฒนากระบวนการทางประชาสังคมเพ่ือปองกันอันตรายจากส่ิงเสพติด

มาตรฐานรายวิชา
1. ปองกันและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงหรือพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ การใชยา
สารเสพติด และความรุนแรง

2. วางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองไดอยางเหมาะสม
3. แสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
4. ปฏิบัติโครงงานครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 โครงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทักษะการดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพตามวัยของตนเอง ปญหา

เก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม การปองกันอันตรายจากส่ิงเสพติด 
อุบัติเหตุ และการใชยา

2000–1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3)
(Quality of Life Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย / สมรรถภาพ   และการปองกัน
โรค

2. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ  และความปลอดภัยในชีวิต  ของตนเอง
และครอบครัว

3. เพ่ือใหสามารถนํากิจกรรม เกม กีฬาไทย กีฬาสากล ไปใชในการสงเสริมสุขภาพอนามัยในชีวิต
ประจําวันได

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกวิธีการวางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองไดอยางเหมาะสม
2. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับคนในครอบครัว  เพ่ือน  และสังคม ตามวัฒนธรรมไทย
3. ออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา  สมํ่าเสมอ
4. ใหความรวมมือในกิจกรรมการแขงขันเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากลในสถานศึกษาดวยความมีนํ้า
ใจนักกีฬา

5. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
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6. สามารถเลือกใชบริการทางการแพทยและสาธารณสุขได
7. ไมเก่ียวของกับส่ิงเสพติด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติการดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษา สุขอนามัยในวัยรุน วัฒน

ธรรมไทยกับปญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุน อาหารและโภชนาการในการปองกันโรค การใชยา การปองกัน
อันตรายจากสิ่งเสพติด คุณคาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรมกีฬา การใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ดวยการเลนเกม กีฬาไทย หรอืกีฬาสากล การประยุกตหลักการรุกและการปองกันของเกมกีฬาตาง ๆ เขากับ
การดําเนินชีวิต

2000–1604 การจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข 2 (3)
(Life Management for Happiness)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองพัฒนาการของวัยรุน
2. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ
3. เพ่ือใหสามารถใชกิจกรรมทางพลศึกษาพัฒนาสุขภาพอยางมีความสุข
4. เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข

มาตรฐานรายวิชา
1. มีพฤติกรรมตามพัฒนาการของวัยรุนท่ีเหมาะสมกับเพศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2. เลือกใชบริการทางดานสาธารณสุข
3. เลือกรับประทานอาหารไดอยางถูกตองตามหลักโภชนาการ
4. ปฐมพยาบาลไดอยางนอย 3 วิธี
5. มีทักษะในการออกกําลังกาย และออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ
6. ปฏิบัติโครงงานพัฒนาสุขภาพ 1 โครงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการทางกายของวัยรุน เพศและพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมตามวิถีและ

วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของโภชนการและการออกกําลังกายท่ีมีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ การปฐม
พยาบาล การใชบริการดานสาธารณสุข การรวมมือกับชุมชนในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สิน พัฒนากาสมรรถนภาพทางกายของตนเอง โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพ่ือพัฒนาสุขภาพ
ของงตนเอง
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2000–1605 การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 1 (2)
(Physical Fitness for Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและรูปแบบในการออกกําลังกาย และการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย

2. เพ่ือใหตระหนักถึงคุณคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา
3. เพ่ือใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใหพรอมท่ีจะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและประยุกตหลักการในการเคล่ือนไหวแบบตาง ๆ ไปใชในการออกกําลังกาย เลนกีฬา
และเลือกกิจกรรมนันทนาการไดอยางเหมาะสมกับอาชพีหรอืงานท่ีปฏิบัติ

2. ออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ
3. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากลไกของรางกาย  หลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย  การเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล  กิจ

กรรมนันทนาการ และการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อาหาร
และโภชนาการที่ชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติ โครงงานการออกกําลังกายดวยกิจกรรมท่ีเหมาะ
สมสําหรับตนเองเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเปาหมาย พรอมท่ีจะประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2000–1606 การปองกันตนเองจากภัยสังคม 1 (2)
(Self Defense)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับสัมพันธภาพ ระหวางเพศท่ีเหมาะสมของวัยรุน ปจจัยเส่ียง และสถาน
การณท่ีไมปลอดภัย

2. เพ่ือใหรักการออกกําลังกาย  ดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ
3. เพ่ือใหมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. มีทักษะในการปฏิเสธ   และทักษะในการสรางสัมพันธภาพท่ีเหมาะสม
2. ออกกําลังกายดวยทาพ้ืนฐานของศิลปปองกันตัวอยางสมํ่าเสมอ
3. ประเมินและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียง / สถานการณท่ีไมปลอดภัยได
4. ไมเก่ียวของกับสารเสพติดทุกชนิด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เจตคติและคานิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย  แนวทางการปอง

กันโรคและปจจัยเสี่ยงในการใชยา สารเสพติด และการคุกคามทางเพศ ฝกการออกกําลังกายและพัฒนาสมรรถ
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ภาพทางกายดวยกีฬาท่ีนําไปสูการปองกันตนเอง กิจกรรมนันทนาการท่ีเสริมสรางเจตคติท่ีดีในการออกกําลัง
กาย  การสรางมนุษยสัมพันธและการวางตน  เพ่ือนําไปสูการปองกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดลอมท่ี
เปนอันตราย

2000–1607 พลศึกษาเพือ่พัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2)
(Physical Education for Disabled)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎ กติกา และหลักความปลอดภัยในการเลนกีฬาที่เหมาะสม
กับสภาพรางกายของตนเอง

2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลนกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของรางกาย (บรรดิการทางพลศึกษา)
3. เพ่ือใหสามารถนําทักษะกีฬา ไปประยุกตใชพัฒนาบุคลิกภาพและออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. แสดงความรูเก่ียวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยในการเลนกีฬากับผูอ่ืน
2. สาธิตทักษะการเคล่ือนไหวเพ่ือฝกการพัฒนากลามเน้ือเฉพาะสวนไดอยางถูกตอง
3. เลนกีฬาอยางมีมารยาท โดยคํารึงถึงความปลอดภัยและนํ้าใจนักกีฬา
4. ออกกําลังกายดวยกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคล่ือนไหวเบ้ืองตนของ กีฬาเฉพาะทางแตละชนิด

ตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล ศึกษาและฝกการพัฒนากลามเน้ือในลักษณะกายภาพบําบัด
ตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล นําไปสูการประยุกตใชการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเอง

2000–1608 พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต 1 (1)
(Development and Life Skill)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ตามพัฒนาการของวัยรุน
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการมีสัมพันธภาพท่ีดีตอเพ่ือน ครอบครัว และสังคม ตาม วัฒนธรรมไทย
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนใหปลอดจากโรค  ปองกันอันตรายจากส่ิงเสพติด และการใชยา

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตตามวัยของตนเองได
2. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัวและกลุมเพ่ือน
3. แสดงพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
4. ปองกันและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงจากโรคติดตอ  ส่ิงเสพติด  และการใชยา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต ในเร่ืองหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและ

จิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีไดรับอิทธิพลจากส่ิงแวด
ลอมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการปองกันโรค การปองกันอันตรายจากส่ิงเสพติด การใชยา และการ
แกปญหาสุขภาพ

2000–1609 สุขภาพกับการทํางาน 1 (1)
(Health and Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ในสภาพแวดลอมและสรีรวิทยาการออกกําลังกายจากการทํางาน
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน
3. เพ่ือใหตระหนักถึงหลักปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. สาธิตกายบริหารในการผอนคลายกลามเน้ือสวนตาง ๆ  เพ่ือลดความตึงเครียดและความเหน่ือยลา
จากการทํางานไดถูกตอง

2. เลือกใชสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยไดถูกตองตามสถานการณ
ตางๆ

3. บอกอิริยาบถท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานแตละชนิด
4. ปฏิบัติโครงงานกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพในการทํางาน  1  โครงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน  อิริยาบถท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานแตละชนิด   

หลักปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย สํารวจและวางแผนในการแกปญหาเม่ือเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 
ตลอดจนการเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน     กายบริหาร
สําหรับการผอนคลายกลามเน้ือสวนตาง ๆ เพ่ือลดความตึงเครียดและความเหน่ือยลาจากการทํางาน ปฏิบัติ
โครงงานกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพในการทํางาน

2000–1610 ความปลอดภัยในโรงงาน 1 (1)
(Safety in Industry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหตระหนักถึงการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอยางปลอดภัย
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของสัญลักษณความปลอดภัยในการทํางานได
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2. วิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเหมาะสมได
3. ปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการทํางาน
4. เลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทํางานได
5. ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับความปลอดภัยในโรงงานได 1 โครงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา สํารวจ และวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

(Ergonomics) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม สัญลักษณความปลอดภัยในการทํางาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม สํารวจความปลอดภัยและวางแผนการแกปญหาเม่ือเกิดอุบัติ
เหตุในการทํางาน สิทธิข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับการทํางาน ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับความปลอด
ภัยในโรงงาน

2000–1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร 1 (1)
(Safety in Agriculture)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักความปลอดภัยในการทํางาน และสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย

2. เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการทํางานเกษตรดวยความปลอดภัย
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห  ประเมิน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุไดถูกตองตามหลักการ
2. ปฏิบัติงานเกษตรไดอยางปลอดภัย
3. เลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยไดตามสถานการณ
4. ปฏิบัติโครงงานเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและลดความเส่ียงในการทํางานเกษตร 1 โครงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา และวิเคราะห สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานเกษตร หลักปฏิบัติในการทํางานเกษตรเพ่ือ

ใหเกิดความปลอดภัย สํารวจความปลอดภัยและวางแผนการแกปญหาเม่ือเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน สิทธิข้ัน
พ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบัติโครงงานเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและลด
ความเสี่ยงในการทํางานเกษตร
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