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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
พุทธศักราช 2546 

 
 

หลักการ 
 
 

1. เปนหลักสูตรที่มุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาอาชีพ     สอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  สามารถเปน
หัวหนางานหรือเปนผูประกอบการได 

2. เปนหลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ  มีความรูเต็มภูม ิ ปฏิบัติไดจริง
และ เขาใจชีวติ 

3. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมในการเรียนการสอนวชิาชีพ     
สามารถถายโอนประสบการณการเรียนรูจากสถานประกอบการ และสามารถสะสมการเรียนรู
และประสบการณได 
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จุดหมาย 
 
 

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพืน้ฐานในการดาํรงชีวิต สามารถศึกษาคนควาเพิ่มเติมหรือศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น 

2. เพื่อใหมีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชพีตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. เพื่อใหสามารถบูรณาการความรู   ทักษะจากศาสตรตาง ๆ  ประยกุตใชในงานอาชีพ  สอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
4. เพื่อใหมเีจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองคกร  สามารถ

ทํางานเปนหมูคณะไดด ีและมีความภาคภูมใิจในตนเองตอการเรียนวิชาชีพ 
5. เพื่อใหมีปญญา  ใฝรู  ใฝเรียน   มีความคิดสรางสรรค   มีความสามารถในการจัดการ   การ

ตัดสินใจและการแกปญหา    รูจักแสวงหาแนวทางใหม ๆ  มาพัฒนาตนเอง  ประยุกตใชความรูใน
การสรางงานใหสอดคลองกับวิชาชีพ และการพัฒนางานอาชีพอยางตอเนื่อง 

6. เพื่อใหมีบุคลิกภาพทีด่ ี   มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซ่ือสัตย   มีวินยั   มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงทั้ง
รางกายและจติใจ เหมาะสมกับการปฏิบัติในอาชีพนัน้ ๆ 

7. เพื่อใหเปนผูมพีฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน    มีความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว องคกร ทองถ่ินและประเทศชาติ  อุทิศตนเพื่อสังคม เขาใจและเห็นคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม ไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน ตระหนกัในปญหาและความสําคัญของสิ่งแวดลอม 

8. เพื่อใหตระหนกัและมีสวนรวมในการพัฒนาและแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเปนกําลัง
สําคัญในดานการผลิตและใหบริการ 

9. เพื่อใหเห็นคณุคาและดํารงไวซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  ปฏิบัติตนในฐานะ
พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร 
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 

 

1. การเรียนการสอน 
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสตูรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทกุวิธีเรียนทีก่ําหนด และ

นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถโอนผลการเรียน และขอเทียบความรู
และประสบการณได 

1.2 การจัดการเรยีนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถาน
ประกอบการ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน 

2. เวลาเรียน 
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกต ิภาคเรยีนละ 20 สัปดาห โดยมี

เวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนได
อีกตามที่เหน็สมควร  ประมาณ  5  สัปดาห 

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

2.3 เวลาเรียนตามปกต ิสําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
เทียบเทาในประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กาํหนด 2 ป สําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพีตาง
ประเภทวิชา/สาขาวิชาที่กําหนด ประมาณ  3  ป 

3. หนวยกิต 
  ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  85  หนวยกิต  และไมเกิน  100  หนวยกิต  
การคิดหนวยกิตถือเกณฑดงันี้ 

3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี   1  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรยีนไมนอยกวา  20  ช่ัวโมง                   
มีคา 1 หนวยกติ 

3.2 รายวิชาที่ประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรยีนการสอน   กําหนด         
2 - 3  ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง   มีคา  1  หนวยกิต 

3.3 รายวิชาที่นําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา       
40  ช่ัวโมง   มีคา  1  หนวยกติ 

3.4 การฝกอาชีพในระบบทวภิาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต 
3.5 การทําโครงการใหเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
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4. โครงสราง 
  โครงสรางของหลักสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  แบงเปน 3 หมวด
วิชาฝกงาน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังนี้ 

4.1 หมวดวิชาสามญั 
4.1.1 วิชาสามัญทั่วไป  เปนวิชาทีเ่ปนพื้นฐานในการดํารงชีวติ 
4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาที่เปนพื้นฐานสัมพันธกับวิชาชีพ 

4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน 
4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธที่เปนพื้นฐานทีจ่ําเปนในประเภทวิชานั้น ๆ 
4.2.2 วิชาชีพสาขาวชิา  เปนกลุมวชิาชีพหลักในสาขาวิชานั้น ๆ  
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน เปนกลุมวชิาชีพที่มุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานในงาน

อาชีพตามความถนัดและความสนใจ 
4.2.4 โครงการ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี  
4.4 ฝกงาน  
4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

  จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวใน
โครงสรางของแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน  ทั้งนี้ สถานศึกษาตอง
กําหนดรหัสวชิา จํานวนคาบเรียนและจํานวนหนวยกิต ตามระเบียบทีก่ําหนดไวในหลักสูตร 
 
5. โครงการ 

5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรยีนที่ 4   ไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง  
กําหนดใหมีคา  4  หนวยกิต 

5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดยีวกับรายวิชาอื่น 
 
6. ฝกงาน 

6.1 ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน 
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดยีวกับรายวิชาอื่น 
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7. การเขาเรียน 
  ผูเขาเรียนตองมีพื้นความรูและคุณสมบัต ิดังนี ้

7.1 พื้นความรู 
  สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา หรือสําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  ผูเขาเรียนที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และผูสําเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนยีบัตรวิชาชีพตางประเภทวิชาและสาขาวิชาที่กําหนด    ตองเรียนรายวิชาปรับ
พื้นฐานวิชาชพีใหครบตามที่ระบุไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
  การเรียนรายวชิาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบไุวในแตละสาขาวิชา 

7.2 คุณสมบัติ 
  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศ-
นียบัตรวิชาชพีช้ันสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
8. การประเมินผลการเรียน 
  ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  พ.ศ. 2546 
 
9. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  คานิยม ระเบียบวินัยของ
ตนเอง การสันทนาการ และการสงเสริมการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอ
ชุมชน ทํานบุํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซ่ึงประกอบดวยการวางแผน ลงมือปฏิบัต ิ
ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน  ไมนอยกวา 120 ช่ัวโมง 
 
10. การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี   ตาม
มาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา 
10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
10.4 เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและผานการประเมินตามที่กําหนด 
10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชพีสาขาวิชา 

 



 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิ่งทอ / สารสนเทศและการสื่อสาร 
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11.  การแกไขเปล่ียนแปลงหลักสูตร 
11.1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและยกเลิก

ประเภทวิชาและสาขาวิชา  ในหลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 
11.2 ใหอธิบดีกรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงสาขางาน ใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พทุธศักราช 2546 
11.3 ใหสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจพัฒนา   เพิ่มเติมรายวิชา  ใหเหมาะสมกบัสภาพทองถ่ิน โดย

ตองรายงานใหตนสังกัดทราบ 
 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช  2546 
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1 2 3 4 - 5 6 7 8 (ช่ัวโมง)
ลําดับที่วิชา 01 -  99

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร 01 กลุมบริหารงานคุณภาพ
02 กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
0X

3 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ) 11 กลุมวิชาภาษาไทย
12 กลุมวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ 01-19 ท่ัวไป
13 กลุมวิชาสังคมศึกษา 20-99 พ้ืนฐานวิชาชีพ
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร
16 กลุมวิชามนุษยศาสตร

3 0 0 0 วิชาเรียนรวมหลักสูตร 20 กิจกรรมรวมหลักสูตร

3 1 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชา) 00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพประเภทวิชา
01 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมประเภทวิชา)
02 วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม
03 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชาเครื่องกล)
04 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชาไฟฟา)
05 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชากอสราง)
06 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมคณะวิชาเคมี)

3 1 X X สาขาวิชา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 วิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 วิชาชีพพ้ืนฐาน
20 วิชาชีพสาขาวิชา
21 - 39  วิชาชีพสาขางานและการฝกงาน
40 - 59 วิชาทวิภาคี (สาขาวิชาและสาขางาน)
60 โครงการ

1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 ประเภทวิชาคหกรรม 9 ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชา

หลักสูตร
ปวส.

รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2546

ช่ือวิชา

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา

หนวยกิต

ลําดับที่วิชาสามัญ

 



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546       ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม    สาขาวิชาเครื่องกล  สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน  และผูชวยวิศวกร
มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับ  ภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  นําไป
ประยุกตพัฒนาตนเองและวิชาชีพเคร่ืองกลใหเกิดความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเครื่องกลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
เทคนิคยานยนต  เทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม  เทคนิคเคร่ืองกลเรือ เทคนิคเคร่ืองกลเกษตร  
เทคนิคเคร่ืองกลเรือพาณิชย

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม
และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาวิชาเครื่องกล



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. ทดสอบการทํางานของเคร่ืองยนต
7. ทดสอบคุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุหลอลื่นและของไหล
8. ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
9. ทดสอบการทํางานของระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
10. บริการเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
11. บริการระบบสงกําลังและระบบเครื่องลางรถยนต
12. บริการระบบไฟฟาและสิ่งอํานวยความสะดวก

สาขางานเทคนิคยานยนต
13. บริการระบบฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีน
14. บริการระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซล
15. บริการระบบปรับอากาศ
16. บริการเกียรอัตโนมัติ

สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม
13. บริการเคร่ืองยนตดีเซลอุตสาหกรรม
14. บริการเคร่ืองกําเนิดไอนํ้าอุตสาหกรรม
15. บริการเคร่ืองทําความเย็นอุตสาหกรรม

สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเรือ
13. บริการเคร่ืองยนตเรือ
14. บริการระบบสงกําลังเรือ
15. บริการเรือและอุปกรณ

สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร
13. บริการเคร่ืองจักรกลงานพืช
14. บริการเคร่ืองจักรกลงานสัตว
15. บริการเคร่ืองจักรกลหนัก



สาขาวิชาเครื่องกล ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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สาขางานเทคนิคเคร่ืองกลเรือพาณิชย
13. ดํารงชีวิตในเรือ
14. บริการเคร่ืองกลเรือพาณิชย
15. บริการเคร่ืองกลไฟฟาเรือ
16. บริการระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น

สาขางานสิ่งแวดลอม
13. บาํบดันํ้าเพือ่การบริโภคจากแหลงธรรมชาติทางกายภาพและทางเคมี
14. บาํบดันํ้าเสยีและบาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้าเสยีจากอุตสาหกรรม
15. ควบคมุมลพษิทางอากาศ
16. ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
17. จัดการสารอันตรายและกากของเสีย



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเคร่ืองกล

                                                            

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ    และเขารวมกจิกรรมเสริม
หลักสูตร   รวมไมนอยกวา  93  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24  หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 63  หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 26  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 93 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาชางยนต
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขาวิชา
อื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5)
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
3101-0001 งานเคร่ืองยนตเล็ก 3 (5)
3101-0002 งานจักรยานยนต 3 (5)
3101-0003 งานเครื่องยนตแกสโซลีน 3 (5)
3101-0004 งานเคร่ืองยนตดีเซล 3 (5)

รวม   19 (33)
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1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 63 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 15 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3)
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3)
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกรายวิชาจากกลุมวิชานั้นๆ
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต
        ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-9  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4)
3100-0111 เทอรโมไดนามิกส 3 (3)
3101-2001 เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น 2 (2)
3101-2002 เครื่องยนตสันดาปภายใน 3 (3)
3101-2003 งานทดลองเคร่ืองกล 2 (3)
3101-2004 งานซอมเคร่ืองยนต 3 (5)
3101-2005 งานสงกําลังยานยนต 2 (3)
3101-2006 งานเคร่ืองลางยานยนต 2 (3)
3101-2007 งานไฟฟายานยนต 3 (5)
3101-2008 วิศวกรรมยานยนต 3 (3)
3101-2009 งานแกปญหาเคร่ืองกล 3 (5)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน  6  สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง

1. วิชาชีพสาขางานเทคนิคยานยนต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3101-2101 งานระบบควบคุมเคร่ืองยนตดวยอิเล็กทรอนิกส 3 (5)
3101-2102 งานทดสอบปมและหัวฉีด 3 (5)
3101-2103 งานปรับอากาศยานยนต 3 (5)
3101-2104 งานเกียรอัตโนมัติ 3 (5)
3101-2105 งานซอมเครื่องยนตแกสโซลีน 3 (5)
3101-2106 งานซอมเคร่ืองยนตดีเซล 3 (5)
3101-2107 เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม 2 (2)
3101-2108 งานปรับแตงเคร่ืองยนต 2 (3)
3101-2109 งานอิเล็กทรอนิกสยานยนต 2 (3)
3101-2110 วิศวกรรมดีเซล 3 (3)
3101-2111 งานตัวถงัรถยนต 3 (5)
3101-2112 งานสีรถยนต 3 (5)
3101-2113 งานเชื้อเพลิงแกสยานยนต 2 (3)
3101-2114 งานเคร่ืองมือกลยานยนต 3 (5)
3101-2115 งานประดับยนต 2 (3)
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3101-2116 งานบริการยานยนต 3 (*)
3101-4101 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต 1 5 (*)
3101-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต 2 5 (*)
3101-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต 3 4 (*)
3101-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต 4 4 (*)

2. วิชาชีพสาขางานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3101-2201 งานบริการเทคโนโลยีเคร่ืองกลตนกําลัง 3 (5)
3101-2202 งานบริการระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม 3 (5)
3101-2203 งานบริการเคร่ืองทําความเย็นอุตสาหกรรม 3 (5)
3101-2204 งานบริการเคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม 3 (5)
3101-2205 งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม 3 (5)
3101-2206 งานบํารุงรักษาระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (5)
3101-2207 กระบวนการผลิต 3 (3)
3101-2208 การสงถายความรอน 3 (3)
3101-2209 การทําความเยน็อุตสาหกรรม 3 (3)
3101-2210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม 3 (3)
3101-2211 วิศวกรรมโรงตนกาํลัง 3 (3)
3101-2212 เคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ 3 (3)
3101-2213 ช้ินสวนเคร่ืองกล 3 (3)
3101-2214 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม 2 (2)
3101-4201 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 5 (*)
3101-4202 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 2 5 (*)
3101-4203 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 3 4 (*)
3101-4204 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 4 4 (*)

3. วิชาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3101-2301 งานติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ 3 (5)
3101-2302 เกยีรเรือ 2 (3)
3101-2303 ใบจักรเรือ 2 (3)
3101-2304 ไฟฟาในเรือ 3 (5)
3101-2305 งานซอมเคร่ืองยนตเรือ 3 (5)
3101-2306 การเขียนแบบและอานแบบเรือ 2 (3)
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3101-2307 ความตานทานและกําลังเรือ 3 (3)
3101-2308 วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 3 (3)
3101-2309 สัญญาณควบคุมการเดินเรือ 2 (3)
3101-2310 งานทอในเรือ 2 (3)
3101-2311 เคร่ืองมือวัดและระบบควบคุม 2 (3)
3101-2312 งานเคร่ืองมือกลเรือ 3 (5)
3101-2313 การขนถายวัสดุในเรือ 2 (2)
3101-2314 ทฤษฎีเรือ 3 (3)
3101-2315 บุคคลประจําเรือ 2 (3)
3101-4301 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองกลเรือ 1 5 (*)
3101-4302 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองกลเรือ 2 5 (*)
3101-4303 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองกลเรือ 3 4 (*)
3101-4304 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองกลเรือ 4 4 (*)

4. วิชาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3101-2401 งานบริการเคร่ืองจักรกลงานพืช 3 (5)
3101-2402 งานบริการเคร่ืองจักรกลงานสัตว 3 (5)
3101-2403 งานบริการเคร่ืองจักรกลหนัก 3 (5)
3101-2404 งานบริการเคร่ืองจักรกลเกษตร 3 (5)
3101-2405 งานเครื่องสูบและชลประทาน 3 (5)
3101-2406 งานเคร่ืองจักรกลอาหาร 3 (5)
3101-2407 งานเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลโรงงานฟารม 3 (5)
3101-2408 งานแกปญหาเคร่ืองกลเกษตร 3 (5)
3101-2409 งานเคร่ืองทําความเย็นเพ่ือการเกษตร 3 (5)
3101-2410 งานไฟฟาในโรงงานฟารม 3 (5)
3101-2411 งานอิเล็กทรอนิกสเคร่ืองกลเกษตร 3 (5)
3101-2412 งานเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 3 (5)
3101-2413 งานขนถายและขนสงผลผลิตเกษตร 3 (5)
3101-2414 งานออกแบบและทดสอบชิ้นสวนเครื่องกลหนัก 3 (5)
3101-2415 การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการเกษตร 2 (3)
3101-2416 เครื่องจักรกลสนามกอลฟ 3 (5)
3101-2417 การวางแผนและการบริหารงานการเกษตร 2 (2)
3101-2418 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม 2 (2)
3101-2419 เทคโนโลยกีารแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร 2 (3)
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3101-4401 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองกลเกษตร 1 5 (*)
3101-4402 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองกลเกษตร 2 5 (*)
3101-4403 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองกลเกษตร 3 4 (*)
3101-4404 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองกลเกษตร 4 4 (*)

5. วิชาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3101-2501 งานเคร่ืองกลเรือพาณิชย 3 (5)
3101-2502 งานเคร่ืองกลไฟฟาเรือ 3 (5)
3101-2503 งานระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น 3 (5)
3101-2504 งานเช่ือมประกอบและเคร่ืองมือกล 3 (5)
3101-2505 เคร่ืองจักรชวย 1 2 (2)
3101-2506 เคร่ืองจักรชวย 2 2 (2)
3101-2507 เคร่ืองสูบเรือและระบบทอทาง 3 (3)
3101-2508 ทักษะชาวเรือ 2 (2)
3101-2509 โครงสรางเรือ 2 (2)
3101-2510 การดํารงชีพในเรือและการชวยชวิีต * (*)
3101-2511 การปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องตน * (*)
3101-2512 ฝกภาคทะเล * (*)
3101-2513  การซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลเรือ 3 (5)
3101-2514 อิเล็กทรอนิกสและการสื่อสารเรือ 3 (5)
3101-2515 ภาษาอังกฤษพาณิชยนาว ี 1 2 (3)
3101-2516 ภาษาอังกฤษพาณิชยนาว ี 2 2 (3)
3101-2517 กฎหมายพาณิชยนาวี 2 (2)
3101-2518 วายน้ํา 1 (2)
3101-2519 ศิลปปองกันตัว 1 (2)
3101-4501 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 1 5 (*)
3101-4502 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย  2 5 (*)
3101-4503 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย  3 4 (*)
3101-4504 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย  4 4 (*)
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หมายเหตุ      นักศึกษาตองผานการฝกอบรม  หลักสูตรพิเศษของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
                     เพื่อใหสามารถลงปฏิบัติการในเรือไดตามมาตรฐานขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ
                     (IMO) ดังตอไปน้ี

1. การปองกันและดับไฟ
2. การดํารงชีพในทะเล
3. ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในเรือ
4. การปฐมพยาบาล 1

6. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0221 เคมีส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3)
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 3 (3)
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5)
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3)
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 2 (3)
3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 2 (4)
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40 ชั่ว
โมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3101-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

ชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา
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4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3101-0001 งานเคร่ืองยนตเล็ก 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองยนตเล็ก
2. เพ่ือใหมีทักษะในการถอดประกอบ  ตรวจ  วิเคราะห  แกไขปญหาขอขัดของและซอม เคร่ืองยนต
เล็ก

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  มีวินัย  ตรงตอเวลา  ซ่ือสัตย  ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองยนตเล็ก
2. ตรวจ วิเคราะห  แกไขปญหาขอขัดของเคร่ืองยนตเล็ก
3. บํารงุรักษาและบริการระบบตาง ๆ ของเคร่ืองยนตเล็ก
4. ถอดประกอบช้ินสวนเคร่ืองยนตเล็ก และ ติดเคร่ืองยนตทํางานได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  การทํางาน  การใชเคร่ืองมือ การถอดประกอบ  ตรวจสอบช้ินสวนของระบบตางๆ

การปรับแตง และการบํารุงรักษาเคร่ืองยนตเล็กแกสโซลีน และ ดีเซล รวมท้ังประมาณราคาคาบริการ

3101-0002 งานจักรยานยนต 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางและหลักการทํางานรถจักรยานยนต
2. เพ่ือใหมีทักษะถอดประกอบ  ตรวจ วิเคราะห  แกไขปญหาขอขัดของและซอมรถจักรยานยนต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน ตรงตอเวลา  มีนิสัยซ่ือสัตย  ประหยัด  และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของรถจักรยานยนต
2. ตรวจ  วิเคราะห  แกไขปญหาขอขัดของของรถจักรยานยนต
3. บํารงุรักษาและบริการระบบตาง ๆ ของรถจักรยานยนต
4. ถอดประกอบช้ินสวนรถจักรยานยนตและติดเคร่ืองยนตทํางานได
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  การทํางาน การใชเคร่ืองมือ การถอดประกอบ  ตรวจสอบช้ินสวนของ  ระบบตาง ๆ

การปรับแตงและการบํารุงรกัษารถจักรยานยนต รวมท้ังประมาณราคาคาบริการ

3101-0003 งานเครือ่งยนตแกสโซลนี 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ โครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองยนตแกสโซลีน
2. เพ่ือใหมีทักษะถอดประกอบ ตรวจ  วิเคราะห  แกไขปญหาขอขัดของ และ ซอมเคร่ืองยนตแกสโซ
ลีน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  มีวินัย  ตรงตอเวลา  ซ่ือสัตย  ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองยนตแกสโซลีน
2. ตรวจ  วิเคราะห  แกไข  ปญหาขอขัดของ  ของเคร่ืองยนตแกสโซลีน
3. บํารงุรักษาและบริการระบบตาง ๆ ของเคร่ืองยนตแกสโซลีน
4. ถอด-ประกอบช้ินสวนเคร่ืองยนตแกสโซลีนและติดเคร่ืองยนตทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  การทํางาน  การใชเคร่ืองมือ การถอดประกอบ ตรวจสอบช้ินสวน ของระบบตาง ๆ

การติดเคร่ืองยนต  การปรับแตง  และการบํารุงรักษาเคร่ืองยนตแกสโซลีน

3101-0004 เครื่องยนตดีเซล 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ โครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองยนตดีเซล
2. เพ่ือใหมีทักษะถอดประกอบ  ตรวจวิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของและซอม
เคร่ืองยนตดีเซล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน  มีวินัย  ตรงตอเวลา  ซ่ือสัตย  ประหยัด และ ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองยนตดีเซล
2. ตรวจ  วิเคราะห  แกไข  ปญหาขอขัดของของเคร่ืองยนตดีเซล
3. บํารงุรักษาและบริการระบบตาง ๆ ของเคร่ืองยนตดีเซล
4. ถอดประกอบช้ินสวนเคร่ืองยนตดีเซลและติดเคร่ืองยนตทํางานได
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  การทํางาน  การใชเคร่ืองมือ  การถอดประกอบ  ตรวจสอบช้ินสวนของระบบตาง ๆ

การติดต้ังเคร่ืองยนต  การปรับแตง  และการบํารุงรักษาเคร่ืองยนตดีเซล

3101-2001 เช้ือเพลิงและวัสดุหลอล่ืน 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการสํารวจและพัฒนาแหลงเช้ือเพลิง  กระบวนการกล่ันนํ้ามันและผลิต
ภัณฑจากการกล่ันและวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของนํ้ามันเช้ือเพลิงและวัสดุหลอล่ืน

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการจําแนกและเลือกใชเช้ือเพลิงและวัสดุหลอล่ืนเหมาะสมกับเคร่ืองจักร
กล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการกระบวนการกล่ันและปรับปรุงคุณสมบัตินํ้ามันเชือ้เพลิงและวัสดุหลอล่ืน
2. จําแนกชนิด มาตรฐานและคุณสมบัติของเช้ือเพลิงและวัสดุหลอล่ืน
3. เลือกเช้ือเพลิงและวัสดุหลอล่ืนไดเหมาะสมกับเคร่ืองจักรกลชนิดตางๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแหลงกําเนิดและชนิดของเช้ือเพลิง การสํารวจและพัฒนาแหลงเชือ้เพลิง โครงสรางอะตอมของ

สารไฮโดรคารบอน การวิเคราะหเช้ือเพลิงแข็งและการปรับปรุงคุณสมบัติกอนการใชงาน การทํานํ้ามันดิบและ
เช้ือเพลิงแกสธรรมชาติใหบริสุทธ์ิ กระบวนการกล่ันนํ้ามันและผลิตภัณฑจาการกล่ัน คุณสมบัติมาตรฐานของ
เช้ือเพลิง การเพ่ิมคุณสมบัติเช้ือเพลิงเหลว จุดวาบไฟ คา Octane  คา Cetane วัสดุหลอล่ืนและประเภทวัสดุหลอ
ล่ืน ความหนืด ดัชนีความหนืด การเพ่ิมคุณสมบัติของวัสดุหลอล่ืน เทคโนโลยีเช้ือเพลิงใหม การพัฒนาอุตสาห
กรรมปโตรเคมี

3101-2002 เคร่ืองยนตสันดาปภายใน 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองยนตแกสโซลีนและดเีซล
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณสวนผสมเช้ือเพลิงกับอากาศ การส้ินเปลืองเช้ือเพลิงและประสิทธิภาพของความ
รอน

3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและวิธีแกไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองยนตแกสโซลีนและดเีซล
2. คํานวณประสิทธิภาพทางความรอน
3. วิเคราะหปญหาท่ีเกิดจากมลภาวะยานยนต
4. วิเคราะหหาสวนประกอบของแกสไอเสียท่ีเกิดจากการสันดาป
5. คํานวณหาสวนผสมระหวางเช้ือเพลิงกับอากาศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเบ้ืองตนของเทอรโมไดนามิกส และการประยุกตใชงานของเคร่ืองยนตสันดาปภายในวัฏ

จักรการทํางานของเครือ่งยนต การผสมกันระหวางเช้ือเพลิงกับอากาศ  การส้ินเปลืองเช้ือเพลิงประสิทธิภาพ
ความรอน การฉีดเช้ือเพลิง การสันดาป โครงสรางลักษณะการออกแบบหองสันดาป การเกิดมลภาวะจากยาน
ยนต  การแกไขการนอกของเคร่ืองยนต  และการทํางานของเครื่องยนตโรตารี่

3101-2003 งานทดลองเครือ่งกล 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางเคร่ืองกล
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชอุปกรณการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางเคร่ืองกลโดย
สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกับทฤษฏีได

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี ปฏิบัติงานดวยความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบ มีวินัยตรง
เวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางเคร่ืองกล
2. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเก่ียวกับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุตามคูมือ
3. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเก่ียวกับสมรรถนะของเคร่ืองยนตตามคูมือ
4. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเก่ียวกับกลศาสตรของไหลตามคูมือ
5. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเก่ียวกับเช้ือเพลิงและสารหลอล่ืนตามคูมือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเก่ียวกับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุสมรรถนะ

ของเคร่ืองยนต  กลศาสตรของไหล  เช้ือเพลิงและสารหลอล่ืน
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3101-2004 งานซอมเครือ่งยนต 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเคร่ืองมือทดสอบ ตรวจวิเคราะหขอขัดของของเคร่ืองยนต
2. เพ่ือใหมีทักษะในการตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของและซอมเคร่ืองยนตแกสโซลีนและ
ดีเซล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการใชเคร่ืองมือทดสอบและหลักการตรวจวิเคราะหขอขัดของของเคร่ืองยนต
2. ใชเคร่ืองทดสอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของของเคร่ืองยนตแกสโซลีนและดีเซล
3. ซอมและปรับปรุงสภาพเคร่ืองยนตแกสโซลีนและดีเซล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวิเคราะหขอขัดของของเคร่ืองยนตแกสโซลีนและดีเซล โดยการใชประสาทสัมผัส

และใชเคร่ืองทดสอบการซอมและปรับปรุงสภาพเคร่ืองยนต ทดลองติดเคร่ืองยนต ทดสอบสมรรถนะของเครื่อง
ยนตหลังการซอมและปรับปรุงสภาพแลว โดยใชเครื่องทดสอบชนิดตาง ๆ

3101-2005 งานสงกําลังยานยนต 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน และโครงสรางของระบบสงกําลัง
2. เพ่ือใหมีทักษะในการ ตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขปญหาขัดของและซอมระบบสงกําลัง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย ประหยัดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางของระบบสงกําลังยานยนต
2. ตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของของระบบสงกําลังยานยนต
3. บํารุงรักษาและบริการระบบสงกําลังยานยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางและหลักการทํางาน การใชเคร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษ การถอด

ประกอบ ปรับแตง ซอม วิเคราะหขอขัดของและบํารุงรักษา ระบบสงกําลัง คลัตชอัตโนมัติ  เกียรระบบขับ
เคล่ือน 4 ลอ เกียรฟุลเลอร เกียรระบบขับเคล่ือนลอหนา เกียรโอเวอรไดรฟ เฟองทาย  แบบตาง ๆ
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3101-2006 งานเครือ่งลางยานยนต 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของระบบรองรับนํ้าหนัก ระบบบังคับเล้ียวและ
ระบบเบรกรถยนต

2. เพ่ือใหมีทักษะในการตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขขอขัดของและซอม ระบบรองรับ       นํ้าหนัก
ระบบบังคับเล้ียว และระบบเบรกรถยนต

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางระบบเครือ่งลางยานยนต
2. ตรวจวิเคราะห  แกไขปญหาขอขัดของของระบบเคร่ืองลางยานยนต
3. บํารุงรักษาและบริการระบบเคร่ืองลางยานยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางและหลักการทํางานของ ระบบรองรับนํ้าหนัก Hydrau-Pnuematic,

air suspension และโชคไฟฟา  ระบบบังคับเล้ียว  Power Steering  เฟองสายพาน ต้ังศูนยลอ  และ มุมบังคับเล้ียว
สมดุลลอ ระบบเบรก 2 วงจร การแบง Load และระบบบังคับเล้ียว 4 ลอ เบรกกําลังแบบสัญญาณ เบรกกําลังแบบ
แรงดัน ดีสเบรก ระบบเบรกไฟฟาและระบบปองกันการล็อกเบรก การบํารุงรักษา วิเคราะหและแกไขขอขัดของ
ของระบบรองรับนํ้าหนัก ระบบบังคับเล้ียว ระบบเบรกรถยนต

3101-2007 งานไฟฟายานยนต 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานและตรวจสอบ แกไขระบบไฟฟายานยนต
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห แกไข ปรับแตงขอขัดของของอุปกรณในระบบ
ไฟฟายานยนต

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานและตรวจสอบ แกไขระบบไฟฟายานยนต
2. วิเคราะหเปล่ียนช้ินสวนงานไฟฟายานยนตตามคูมือ
3. บริการระบบไฟฟายานยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเคร่ืองมือวัด และทดสอบ เพ่ือวิเคราะหขอขัดของในระบบจุดระเบิด  ระบบ

ประจุไฟ ระบบแสงสวาง อุปกรณอํานวยความสะดวก ระบบควบคุม การฉีดเช้ือเพลิง  ระบบ  ควบคุมการสง
กําลังเคร่ืองยนต
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3101-2008 วิศวกรรมยานยนต 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาแรงท่ีมากระทํากับช้ินสวนของยานยนต
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหลักษณะการทรงตัวของยานยนตขณะเคล่ือนท่ี
3. เพ่ือใหสามารถคํานวณแรงขับเคล่ือนและแรงตานทานการขับเคล่ือน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประยุกตระบบเชิงกลมาใชกับระบบยานยนต
2. คํานวณหาแรงท่ีมากระทํากับลูกสูบ กานสูบ ผนังกระบอกสูบ และเพลาขอเหว่ียง
3. วิเคราะหลักษณะการทรงตัวของยานยนตขณะเคล่ือนท่ีทางโคง
4. วิเคราะหแรงขับเคล่ือนและแรงตานการขับเคล่ือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการนําเอาระบบเชิงกลมาประยุกตใชกับยานยนต การวิเคราะหแรงตาง ๆ    ท่ีมากระทํากับช้ิน

สวนของยานยนต แรงขับเคล่ือนและแรงตานทานในการเคล่ือนท่ี สมรรถนะและคุณลักษณะยานยนต  การทาง
ตัวของยานยนต ขณะท่ีเคล่ือนท่ีไปในทางตรงและทางโคง การเล้ียวและการบังคับเล้ียว คุณลักษณะของยาง
ระบบรองรับและระบบเบรก ระบบสงกําลังผานคลัตช ระบบสงกําลังผานของเหลว เกียรอัตโนมัติ และ
Overdrive

3101-2009 งานแกปญหาเคร่ืองกล 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตหลักการและขอกําหนดในคูมือการบริการยานยนตของบริษัทผูผลิตมาใช
แกปญหาในงานเคร่ืองกล

2. เพ่ือใหมีทักษะการใชเคร่ืองวัดและทดสอบทําการ ตรวจ วิเคราะห แกไขปญหา ซอมระบบตาง ๆ
ในงานเคร่ืองกล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซ่ือสัตย ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. ประยุกตหลักการและขอกําหนดในคูมือการบริการยานยนตมาใชแกปญหาในงานเคร่ืองกล
2. ตรวจวิเคราะหปญหาเคร่ืองกล  จากเคร่ืองทดสอบและเคร่ืองมือวัด
3. เปล่ียนช้ินสวนเคร่ืองกลตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ  ตรวจสอบ  วิเคราะห  แกไขขอขัดของ  และตรวจซอมระบบตาง ๆ ของ เคร่ืองกล

โดยเนนประสาทสัมผัส  การใชเคร่ืองมือทดสอบ  เครื่องวิเคราะหสภาพและเครื่องมือพิเศษ  ควบคูกับการใชคู
มือซอมและคากําหนดเฉพาะของเครื่องกล

3101-2101 งานระบบควบคุมเคร่ืองยนตดวยอิเล็กทรอนิกส 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบควบคมุเคร่ืองยนตดวยอิเล็กทรอนิกส
2. เพ่ือใหมีทักษะในการวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของ  ซอมและปรับแตงระบบควบคุม  เครื่อง
ยนตดวยอิเล็กทรอนิกส

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
4. มีวินัย  ตรงตอเวลา  และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบควบคมุเคร่ืองยนตดวยอิเล็กทรอนิกส
2. ตรวจสอบ วิเคราะหปญหา ซอมและปรับแตงระบบควบคุมเคร่ืองยนตแกสโซลีนดวย
อิเล็กทรอนิกสไดตามท่ีคูมือกําหนด

3. ตรวจสอบ วิเคราะหปญหา ซอมและปรับแตงระบบควบคุมเคร่ืองยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสได
ตามท่ีคูมือกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การตรวจสอบ การวิเคราะหปญหา การซอมและการปรับแตง

อุปกรณระบบควบคุมเคร่ืองยนตแกสโซลีนและดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส

3101-2102 งานทดสอบปมและหวัฉีด 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานและการทดสอบปมและหัวฉีดของเคร่ืองยนตดีเซล
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือพิเศษ ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแตงปมเช้ือเพลิง แรงดันสูง
และ   หัวฉีดของเคร่ืองยนตดีเซล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการทดสอบปมและหัวฉีดของเคร่ืองยนตดีเซล
2. ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแตงปมเช้ือเพลิงแรงดันสูงแบบปมเรียงโดยใชเคร่ืองมือพิเศษ
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3. ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแตงปมเช้ือเพลิงแรงดันสูง แบบจานจายโดยใชเคร่ืองมือพิเศษ
4. ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแตงหัวฉีดของเคร่ืองยนตดีเซลโดยใชเคร่ืองมือพิเศษ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การทํางาน การใชเคร่ืองมือพิเศษ ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแตง ปมเช้ือเพลิงแรง

ดันสูงและหัวฉีดของเคร่ืองยนตดีเซล รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ

3101-2103 งานปรับอากาศยานยนต 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบปรับอากาศในยานยนต
2. เพ่ือใหมีทักษะในการติดต้ัง การตรวจสอบวิเคราะหปญหา การบริการ การซอมอุปกรณในระบบ
ปรับอากาศยานยนต

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงตอ
เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบปรับอากาศในยานยนต
2. ติดต้ังอุปกรณในระบบปรับอากาศยานยนต ไดตามท่ีคูมือกําหนด
3. ตรวจสอบวิเคราะหปญหาระบบปรับอากาศยานยนตไดตามท่ีคูมือกําหนด
4. ซอมและบริการระบบปรับอากาศยานยนต  ไดตามท่ีคูมือกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การติดต้ัง การตรวจสอบ การวิเคราะหปญหา การซอม

อุปกรณ  การบริการ ระบบปรับอากาศยานยนต รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ

3101-2104 งานเกียรอัตโนมัติ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของกระบวนเฟอง Planetary gear train การสงถายแรงบิดผานของ
เหลว  และหลักการทํางานของเกียรอัตโนมัติ

2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาและบริการเกียร
อัตโนมัติ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของกระบวนเฟอง Planetary gear train และหลักการทํางานของเกียร
อัตโนมัติ

2. ตรวจสอบและวิเคราะหปญหาของเกียรอัตโนมัติไดตามท่ีคูมือกําหนด
3. ใชเคร่ืองมือพิเศษถอดประกอบ  ตรวจซอมเกียรอัตโนมัติไดตามท่ีคูมือกําหนด
4. บริการเกียรอัตโนมัติไดตามท่ีคูมือกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของกระบวนเฟอง Planetary gear train การสงถายแรงบิดผาน

ของเหลว  การทํางานของเกียรอัตโนมัติแบบตาง ๆ การใชเคร่ืองมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห
ปญหาและบริการเกียรอัตโนมัติ

3101-2105 งานซอมเคร่ืองยนตแกสโซลีน 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการตรวจสอบ  วิเคราะหปญหาของเคร่ืองยนตแกสโซลีน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือ และ เคร่ืองมือพิเศษ ตรวจสอบ วิเคราะหปญหา
3. ถอดประกอบ ตรวจวัดช้ินสวน ปรับแตงและแกไขขอขัดของของเคร่ืองยนตแกสโซลีน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ ประหยัด มีวินัย  ตรงตอ
เวลา  และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจสอบ  วิเคราะหปญหาของเคร่ืองยนตแกสโซลีน
2. ใชเคร่ืองมือพิเศษ  ตรวจสอบ  วิเคราะหปญหาของเคร่ืองยนตแกสโซลีนไดตามท่ีคูมือกําหนด
3. ใชเคร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษ  ถอดประกอบ  ตรวจวัดช้ินสวนปรับแตงและแกไขปญหาขอขัด
ของในระบบตาง ๆ ของเคร่ืองยนตแกสโซลีนไดตามท่ีคูมือกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการตรวจสอบ วิเคราะหปญหา การถอดประกอบ การตรวจวัดช้ินสวน

การปรับแตง และการแกไขขอขัดของในระบบตาง ๆ ของเคร่ืองยนตแกสโซลีน
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3101-2106 งานซอมเคร่ืองยนตดีเซล 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการตรวจสอบวิเคราะหปญหาของเคร่ืองยนตดีเซล
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษตรวจสอบวิเคราะหปญหา ถอดประกอบ
ตรวจสอบช้ินสวน ปรับแตงและแกไขขอขัดของของเคร่ืองยนตดีเซล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงตอเวลา
และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจสอบวิเคราะหปญหาของเคร่ืองยนตดีเซล
2. ใชเคร่ืองมือพิเศษตรวจสอบ  วิเคราะหปญหาของเคร่ืองยนตดีเซลไดตามท่ีคูมือกําหนด
3. ใชเครือ่งมือและเครือ่งมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจวัดชิน้สวน ปรบัแตงและแกไขขอขดัของในระบบ
ตาง ๆ ของเคร่ืองยนตดีเซล ไดตามท่ีคูมือกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการตรวจสอบ วิเคราะหปญหา การถอดประกอบ การตรวจวัดช้ินสวน

การปรับแตง  และการแกไขขอขัดของในระบบตาง ๆ ของเคร่ืองยนตดีเซล

3101-2107 เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหนาท่ี และ การทํางานของอุปกรณอํานวยความสะดวกในยานยนต   
และอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย ท่ีทํางานโดยใชเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม

2. เพ่ือใหมีทักษะในการคนควา  ติดตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยียานยนต
3. เพ่ือตระหนักถึงความสําคัญในการติดตามการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยียานยนต

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการทํางานและหนาท่ี ของอุปกรณอํานวยความสะดวกในยานยนต
2. รายงานการคนควา  ติดตาม  การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยียานยนต
3. รายงานหนาท่ีและหลักการทํางานของอุปกรณ ตาง ๆ  ท่ีทํางานโดยใชเทคโนโลยียานยนตสมัย
ใหม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีของยานยนต  เคร่ืองยนต  อุปกรณประกอบ อุปกรณอํานวย-ความ

สะดวกและอุปกรณเพ่ือความปลอดภัย รวมท้ังระบบควบคุมตางๆ ของยานยนต ท่ีทํางานโดยใชเทคโนโลยีสมัย
ใหม
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3101-2108 งานปรับแตงเครือ่งยนต 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการตรวจวัด  วิเคราะหและปรับแตงเคร่ืองยนต
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือพิเศษ ตรวจวัด วิเคราะหและปรับแตงเคร่ืองยนต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงตอ
เวลา  และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจวัด  วิเคราะหและปรับแตงเคร่ืองยนต
2. ใชเคร่ืองมือพิเศษ  ตรวจวัด  วิเคราะหและปรับแตงเคร่ืองยนตแกสโซลีนไดตามท่ีคูมือกําหนด
3. ใชเคร่ืองมือพิเศษ  ตรวจวัด  วิเคราะหและปรับแตงเคร่ืองยนตดีเซลไดตามท่ีคูมือกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการใชเคร่ืองมือพิเศษตรวจวัดวิเคราะหและปรับแตงอุปกรณในระบบ

ตางๆ ของเคร่ืองยนต  การตรวจวัดและวิเคราะหกําลังอัดและการร่ัวของกําลังอัด การวิเคราะหอุปกรณในระบบ
จุดระเบิดอุปกรณในระบบจายเช้ือเพลิงและการวิเคราะหสภาพไอเสีย  เพ่ือปรับแตงเคร่ืองยนตใหอยูในสภาพ
สมบูรณ

3101-2109 งานอิเล็กทรอนิกสยานยนต 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางอุปกรณวงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานท่ีใชกับยานยนตและการทํางาน
ของวงจรทางอิเล็กทรอนิกสในระบบตาง ๆ

2. เพ่ือใหมีทักษะในการตรวจวิเคราะหแกไขขอขัดของวงจรควบคุมทางอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ
โดยใชเครื่องมือ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย มีลําดับข้ันตอนในการทํางาน       ท่ี
ถูกตองและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสรางอุปกรณ วงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานในยานยนต
2. ตรวจวิเคราะหแกไขขอขัดของของอุปกรณ  วงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานท่ีใชกับยานยนต  วงจร
ทางอิเล็กทรอนิกสในระบบตาง ๆ

3. ตรวจวิเคราะหแกไขขอขัดของ วงจรควบคุมทางอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ  โดยใชเครื่องมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสราง  อุปกรณ  วงจรอิเล็กทรอนิกสพ้ืนฐานของยานยนต  การทํางานของ

วงจรทางอิเล็กทรอนิกสในระบบตาง ๆ  การใชเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห แกไขขอขัดของวงจรควบคุมทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ

3101-2110 วิศวกรรมดีเซล 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ โครงสราง  ช้ินสวน และ หลักการทํางานของเคร่ืองยนตดีเซล
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบประจุไอดี  ระบบไอเสีย  มลพิษและการควบคุม
มลพิษ

3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบระบายความรอน  ระบบหลอล่ืน  ระบบสตารต
4. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของเทคโนโลยีใหมท่ีนํามาใชในเครือ่งยนตดีเซล
5. ประยุกตความรูไปใชในการวิเคราะหปญหาขอขัดของของเคร่ืองยนตดีเซล
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานท่ีดี มีความรับผิดชอบ  ตรงตอเวลา ใชเวลาวาง ใหเกิดประโยชน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองยนตดีเซล
2. วิเคราะหโครงสราง ช้ินสวน ท่ีมีผลตอการทํางานของเคร่ืองยนตดีเซล
3. วิเคราะหสภาพการทํางานของกระบวนการเผาไหม ระบบควบคุมการจายนํ้ามันเช้ือเพลิง ระบบไอ
ด ี ระบบไอเสีย  ระบบระบายความรอนท่ีมีผลตอการเกิดมลพิษ และความส้ินเปลืองเช้ือเพลิง

4. วิเคราะหสภาพการทํางานของระบบหลอล่ืน  ระบบสตารต
คําอธิบายรายวิชา

ศกึษาโครงสราง ชิน้สวน หลักการทํางานของเครือ่งยนตดเีซล หองเผาไหม กระบวนการเผาไหม ระบบนํ้า
มันเช้ือเพลิง ระบบควบคุมความเร็ว ระบบควบคุมการจายนํ้ามันเช้ือเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกส และอ่ืนๆ ความส้ิน
เปลืองนํ้ามันเช้ือเพลิง  ระบบประจุไอดี ระบบไอเสีย มลพิษและการควบคมุมลพิษ  ระบบระบายความรอน
ระบบหลอล่ืน  ระบบ สตารต รวมท้ังเทคโนโลยีใหมในเคร่ืองยนตดีเซล

3101-2111 งานตัวถังรถยนต 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานและโครงสรางตัวถังรถยนต
2. เพ่ือใหมีทักษะในการตรวจซอมและบริการงานตัวถังรถยนต  การใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ
การคิดประมาณราคาคาบริการ
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางานท่ีดี  มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกในการ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางตัวถังรถยนต
2. ตรวจซอมและบริการงานตัวถังรถยนตโดยใชเคร่ืองมือ และเคร่ืองมือพิเศษ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับตัวถังรถยนต การตรวจซอมและบริการตัวถังรถยนต  การเคาะปะผ ุการปรับ

ปรุงสภาพชิ้นสวนที่ชํารุด การใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือในการซอมตัวถังรถยนต  และ การคดิประมาณ
ราคาคาบริการ

3101-2112 งานสีรถยนต 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการเลือกใชวัสดุงานสีรถยนต และการตรวจซอมสีรถยนต
2. เพ่ือใหมีทักษะในการตรวจซอมและบริการงานสีรถยนต การใชการบํารุงรักษาเครื่องมือ และการ
คิดประมาณราคาคาบริการ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเลือกใชวัสดุงานสีรถยนต และการตรวจซอมสีรถยนต
2. ตรวจซอมและบริการงานสีรถยนต โดยใชวัสดุและเคร่ืองมือ ไดตามท่ีคูมือกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชวัสดุในงานสีรถยนต การตรวจซอมและบริการงานสีรถยนต การลอกสี

การเตรียมพ้ืนผิวงาน การโปวส ี การติดกระดาษกาว  การผสมสี การพนสี การขัดสี การบํารุงรักษาสีรถยนต
และการคิดประมาณราคาคาบริการ

3101-2113 งานเช้ือเพลิงแกสยานยนต 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการติดต้ังอุปกรณเชือ้เพลิงแกสยานยนต
2. เพ่ือใหมีทักษะในการติดต้ังช้ินสวน  อุปกรณ  การปรับแตง และ ปรับปรุงสภาพเคร่ืองยนต
ใหเหมาะสมกับการใชเช้ือเพลิงแกส

3. เพ่ือใหมีทักษะในการตรวจซอมบํารุงรักษาและวิเคราะหปญหาการทํางานระบบเช้ือเพลิงแกสยาน
ยนต
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีละเอียดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานและการติดต้ังอุปกรณเชือ้เพลิงแกสยานยนต
2. ติดต้ังช้ินสวนอุปกรณ ปรับแตงและปรับปรุงสภาพเคร่ืองยนตใชเช้ือเพลิงแกสใหเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ

3. ตรวจซอมบํารุงรักษาและวิเคราะหปญหาการทํางานระบบเช้ือเพลิงแกสยานยนต
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสมบัติของเช้ือเพลิงแกส หลักการทํางาน การติดต้ังช้ินสวนอุปกรณ การปรับ
แตงและการปรับปรุงสภาพเคร่ืองยนตใหเหมาะสมกับการใชเช้ือเพลิงแกส การตรวจซอมบํารุงรักษา และ
วิเคราะหปญหาการทํางานระบบเช้ือเพลิงแกส กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการใชและการติดต้ังอุปกรณแกสยานยนต
การประมาณราคาคาบริการ

3101-2114 งานเคร่ืองมือกลยานยนต 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองมือวัดละเอียด เคร่ืองมือกลชนิดตางๆ ท่ีใชในการ
ปรับปรุงสภาพยานยนต

2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชเคร่ืองมือวัดละเอียด เคร่ืองมือกลชนิดตางๆ ในการปรับปรุงสภาพยาน
ยนต

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี มีความละเอียดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองมือวัดละเอียด เคร่ืองมือกลท่ีใชในการปรับปรุงสภาพยานยนต
2. ใชเคร่ืองมือวัดละเอียด เคร่ืองมือกลชนิดตาง ๆ ในการปรับปรงุสภาพยานยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเคร่ืองมือวัดละเอียด เคร่ืองมือกลชางยนตชนิดตางๆ ในการปรับปรุงสภาพ

ยานยนต และ การประมาณราคาคาบริการ

3101-2115 งานประดับยนต 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเลือกใชวัสดุ  อุปกรณประดับยนต อุปกรณตกแตงเคร่ืองเสียงรถยนต
อุปกรณกันขโมย อุปกรณอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในยานยนต

2. เพ่ือใหมีทักษะในการติดต้ังอุปกรณประดับยนต อุปกรณตกแตงเคร่ืองเสียงรถยนต อุปกรณกัน
ขโมย  อุปกรณอํานวยความสะดวกและอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยในรถยนต
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  มีความละเอียดรอบคอบ  ถูกตองและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการติดต้ัง ตกแตงอุปกรณประดับยนต
2. ติดต้ังอุปกรณประดับยนต  อุปกรณตกแตง เคร่ืองเสียงรถยนต  อุปกรณกันขโมย  อุปกรณอํานวย
ความสะดวก และความปลอดภัยในรถยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคุณสมบัติและการติดต้ังอุปกรณประดับยนต อุปกรณตกแตง การติดฟลม

กรองแสง สติกเกอร เครือ่งเสยีงรถยนต อุปกรณกันขโมย อุปกรณอํานวยความสะดวก และอุปกรณเพ่ือความปลอดภยั
ในรถยนต รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ

3101-2116 งานบริการยานยนต 3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการประยุกตความรูเพ่ือใชในการตรวจซอมและบริการยานยนต
2. เพ่ือใหมีทักษะในการตรวจซอมบริการ  บํารุงรักษา  เปล่ียนช้ินสวนในระบบตางๆ  ของยานยนต
และการตรวจสอบคุณภาพงานหลังใหการบริการอยางเปนระบบ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย  ในการทํางานท่ีละเอียดรอบคอบ  ความรับผิดชอบ  ถูกตองและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการประยุกตความรูในการตรวจซอมหรือบริการงานยานยนต
2. ตรวจซอมบริการ  การบํารุงรักษา  ในระบบตาง ๆ ของยานยนต  เปล่ียนช้ินสวนตามท่ีคูมือกําหนด
และการตรวจสอบคุณภาพงานหลังใหการบริการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตรวจซอม  การบริการ การบํารุงรักษา การดัดแปลงแกไข การเปล่ียนช้ินสวน

อุปกรณตางๆ ของยานยนต การถอดประกอบและตรวจซอมตามท่ีคูมือกําหนด  การตรวจสอบคณุภาพงานหลัง
ใหบริการอยางเปนระบบ รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ

3101-4101 ปฏิบัติเทคนิคยานยนต  1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการประยุกตความรูเพ่ือใชในการตรวจซอมและบริการยานยนต
2. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหารวมท้ังการควบคมุคณุภาพงานเทคนิคยานยนต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับยานยนต
2. วิเคราะหปญหา ตรวจซอมและบริการระบบฉีดเช้ือเพลิงแกสโซลีนและแบบอ่ืน ๆ ตามท่ีคูมือกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหาขอขัดของ  การตรวจซอมและบริการเคร่ือง

ยนตแกสโซลีนท่ีใชระบบฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกสและแบบอ่ืนๆ รวมท้ังปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับ
เทคโนโลยีใหมเคร่ืองยนตแกสโซลีนดวยเคร่ืองมือท่ีทันสมัย

3101-4102 ปฏิบัติเทคนิคยานยนต  2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการประยุกตความรูเพ่ือใชในการตรวจซอมและบริการยานยนต
2. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหารวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานเทคนิคยานยนต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับยานยนต
2. วิเคราะหปญหา ตรวจซอมและบริการระบบฉีดเช้ือเพลิงดีเซลและแบบอ่ืน ๆ ตามท่ีคูมือกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหาขอขัดของ  การตรวจซอมและบริการเคร่ือง

ยนตดีเซล  ระบบฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิงแบบกลไก ระบบฉีดนํ้ามันเช้ือเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส  รวมท้ัง
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมเคร่ืองยนตดีเซล   ดวยเคร่ืองมือท่ีทันสมัย

3101-4103 ปฏิบัติเทคนิคยานยนต  3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการประยุกตความรูเพ่ือใชในการตรวจซอมและบริการยานยนต
2. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหารวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานเทคนิคยานยนต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับยานยนต
2. วิเคราะหปญหา ตรวจซอมและบริการระบบปรับอากาศและแบบอ่ืน ๆ ตามท่ีคูมือกําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจซอมและบริการระบบไฟ

ฟารถยนต  อุปกรณอํานวยความสะดวก  อุปกรณเพ่ือความปลอดภัย ระบบปรับอากาศรถยนต เทคโนโลยีใหม
ไฟฟารถยนต   ดวยเคร่ืองมือท่ีทันสมัย

3101-4104 ปฏิบัติเทคนิคยานยนต  4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการประยุกตความรูเพ่ือใชในการตรวจซอมและบริการยานยนต
2. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหารวมท้ังการควบคุมคุณภาพงานเทคนิคยานยนต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับยานยนต
2. วิเคราะหปญหา ตรวจซอมและบริการเกียรอัตโนมัติ และแบบอ่ืน ๆ ตามท่ีคูมือกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจซอมและบริการระบบสง

กําลังและเคร่ืองลางรถยนต ระบบเกียรธรรมดา เกียรอัตโนมัติ ระบบเบรก ระบบรองรับนํ้าหนัก รวมท้ังปฏิบัติ
งานท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมระบบสงกําลังและเคร่ืองลางรถยนต ดวยเคร่ืองมือท่ีทันสมัย

3101-2201 งานบริการเทคโนโลยีเคร่ืองกลตนกําลัง 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการและบํารงุรักษาเครือ่งกลตนกําลัง
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหวัฏจักรของเคร่ืองกลตนกําลังและการวัดสมรรถนะ
3. เพ่ือใหมีทักษะในการบริการและบํารุงรักษาเคร่ืองกลตนกําลัง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย  ตรงตอ
เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการและบํารงุรักษาเครือ่งกลตนกําลัง
2. บริการและบํารุงรักษาเคร่ืองกลตนกําลัง
3. วิเคราะหประสิทธิภาพของเคร่ืองกลตนกําลัง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานการบริการและบํารุงรักษาเทคโนโลยีเครื่องกลตนกําลังในงานอุตสาหกรรม

ประเภทเคร่ืองตนกําลังดีเซล  วิเคราะหวัฏจักรของเคร่ืองกลตนกําลังและการวัดสมรรถนะ

3101-2202 งานบริการระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีทักษะในการบริการ  และบํารุงรักษาระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย  ตรงตอ
เวลา  และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
2. บริการ  ตรวจสอบและบํารงุรักษาระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
3. ติดต้ังอุปกรณระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม การใชไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพ  การติดต้ังตรวจ

สอบสภาพการใชงานและการบํารุงรักษาระบบไอนํ้า

3101-2203 งานบริการเคร่ืองทําความเย็นอุตสาหกรรม 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการเครือ่งทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีทักษะในการปฏิบัติงานบริการและบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย  ตรงตอ
เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการเครือ่งทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. บริการ  ตรวจสอบและบํารงุรักษาระบบการทําความเย็นอุตสาหกรรม
3. ติดต้ังอุปกรณระบบการทําความเย็นอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและการบริการระบบการทําความเย็นในงานอุตสาหกรรม      การติด

ต้ังและการบํารุงรักษา

3101-2204 งานบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการเครือ่งปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีทักษะในการปฏิบัติงานบริการและบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย  ตรงตอ
เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการเครือ่งปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. บริการ  ตรวจสอบ และ บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
3. ติดต้ังอุปกรณเคร่ืองปรับอากาศอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานบริการเคร่ืองปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม  การติดต้ัง และ การบํารุงรักษา

อุปกรณ

3101-2205 งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีทักษะในการปฏิบัติงานการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย  ตรงตอ
เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใช บํารุงรักษาและติดต้ังเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม
2. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม
3. ติดต้ังอุปกรณเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับหลักการทํางาน การใช  และ บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม  การ

ติดต้ังมอเตอรไฟฟา  เคร่ืองอัดอากาศ  เคร่ืองทําสุญญากาศ  เคร่ืองสูบ  เครื่องเชื่อม  เคร่ืองกลึง  เคร่ืองไส  เครื่อง
กัด

3101-2206 งานบํารุงรกัษานิวเมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบํารุงรักษานิวเมติกส  และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีทักษะในการปฏิบัติงานบํารุงรักษานิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี  ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย  ตรงตอ
เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส  และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
2. บํารุงรักษาระบบนิวเมติกส  และไฮดรอลิกสอุตสหกรรม
3. ติดต้ังอุปกรณนิวเมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับการบํารุงรักษานิวเมติกส  และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม การติดต้ัง

อุปกรณนิวเมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม

3101-2207 กระบวนการผลิต 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการวางแผนการผลิต  และจัดการผลิตในโรงงาน
3. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการผลิต
4. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและเทคนิคการควบคมุคุณภาพ
5. เพ่ือใหมีความตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการผลิตและควบคมุคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2. วางแผนการผลิต  และจัดการผลิตในโรงงาน
3. จัดกลุมควบคุมคุณภาพในโรงงาน
4. ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาการผลิต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมนํ้าตาล อุตสาหกรรมยาง

อุตสาหกรรมไม  อุตสาหกรรมส่ิงทอ  และอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ  ปจจัยการพัฒนาอุตสาหกรรม  โครงสรางการจัด
การผลิต  การวางแผนการผลิตและพัฒนาการผลิต  การขนถายวัสดุ   เทคนิคการผลิตและการควบคุมระบบการ
ผลิตแบบหาคาท่ีเหมาะสม  (Optimization)  เทคนิคโครงงาน (Schedualing technique)  แผนภูมิสายงาน  (Flow
chart) แผนภมิูกระบวนการผลิต (Process chart) การวิเคราะหปญหาการผลิตโดยใชลิเนียรโปรแกรมมิง (linear
programming) เทคนิคการควบคุมคุณภาพ  การควบคุมสตอก  วัตถุดิบและผลิตภัณฑ  ความสัมพันธระหวาง
อัตราการผลิตกับยศาสตร (ergonomic)  ในงานอุตสาหกรรมและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

3101-2208 การสงถายความรอน 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสงถายความรอนโดยการนํา  การพาและการแผรังสี
2. เพ่ือใหเขาใจการประยุกตหลักการถายเทความรอนในงานอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีความตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสงถายความรอนโดยการนํา  การพาและการแผรังสี
2. เขาใจหลักการทํางานของอุปกรณแลกเปล่ียนความรอน
3. เลือกใชวัสดุ อุปกรณในระบบสงถายความรอน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการสงถายความรอน  วิธีการสงถายความรอนโดยการนํา  การพา  และการแผรังสี คุณ

สมบัติและลักษณะของวัสดุในการสงถายความรอน  ฉนวนความรอน  อุปกรณแลกเปล่ียนความรอน  และการ
เลือกใชวัสดุและอุปกรณ  รวมท้ังผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

3101-2209 การทาํความเย็นอุตสาหกรรม 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณสมรรถนะการทําความเย็น
3. เพ่ือใหมีความเขาใจมาตรฐานการติดต้ังระบบเคร่ืองทําความเย็นอุตสาหกรรม
4. เพ่ือใหมีความตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. จําแนกมาตรฐานการติดต้ังระบบเคร่ืองทําความเย็นอุตสาหกรรม
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3. วิเคราะหสมรรถนะการทําเย็น
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการเบ้ืองตนของวัฏจักรการทําความเย็น  วิเคราะหวัฏจักรการอัดไอ  วัฏจักรการทําความเย็น
แบบตาง ๆ  ระบบการทําความเย็นโดยตรง  ระบบการทําความเย็นโดยออม  สารทําความเย็น  อุปกรณและสวน
ประกอบของระบบการทําความเย็น  อุปกรณควบคุมระบบการทําความเย็น  มาตรฐานระบบการติดต้ัง  ระบบ
เคร่ืองทําความเย็นและอุปกรณ  และของเสียท่ีมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

3101-2210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของมาตรฐานการติดต้ังระบบปรับอากาศ
3. เพ่ือใหสามารถคํานวณอัตราการทําความเย็นในระบบอุตสาหกรรม
4. เพ่ือใหมีความตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปรับอากาศและมาตรฐานการติดต้ังระบบปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
2. วิเคราะหและคํานวณหาอัตราการทําความเย็น
3. วิเคราะหและหาวิธีการแกไขขอขัดของของระบบปรับอากาศ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการกระบวนการปรับอากาศ  กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม  แผนภูมิไซโคร

เมตริก  (Psychometric  chart)   หลักการคํานวณอัตราการทําความเย็น  (Cooling  load)   ระบบปรับอากาศแบบ
ตาง ๆ  สวนประกอบระบบปรับอากาศ  ระบบควบคุมการปรับอากาศ  ระบบทอ  ระบบการจายอากาศ  การ
บํารุงรักษา  และวิเคราะหขอขัดของระบบปรับอากาศ  มาตรฐานการติดต้ังระบบปรับอากาศรวมท้ังผลกระทบ
ตอส่ิงแวดลอม

3101-2211 วิศวกรรมโรงตนกําลัง 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการประยุกตเทอรโมไดนามิกส การใช การบํารุงรักษาโรงตนกําลัง ไอนํ้า
อยางมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อใหมีความสามารถในการคํานวณสมรรถนะของวัฏจักรโรงตนกําลัง
3. เพ่ือใหมีความตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใช และบํารุงรักษาไอนํ้า โรงตนกําลังอยางมีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะหการประยุกตเทอรโมไดนามิกสในโรงตนกําลัง
3. วิเคราะหสมรรถนะของวัฏจักรโรงตนกําลัง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการประยุกตเทอรโมไดนามิกส กระบวนการของไอนํ้า วิเคราะหวัฏจักรกําลังไอนํ้า หมอไอ

นํ้าและอุปกรณการผลิตกําลังงานจากเคร่ืองกําเนิดไฟฟาแบบเทอรไบน กังหันแกส กังหันนํ้า การบํารุงรักษา
ระบบไอนํ้าและการใชไอนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

3101-2212 เคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจลักษณะการทํางานของเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณสมรรถนะของเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ
3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเครือ่งสูบและเครือ่งอัดอากาศ
4. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบํารุงรักษาเคร่ืองสูบและเครือ่งอัดอากาศ
5. เพ่ือใหมีความเขาใจการเลือกใชงานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ
6. เพ่ือใหมีความตระหนักถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน  การออกแบบ การบํารุงรักษาของเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ
2. วิเคราะหสมรรถนะของเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศเพ่ือนํามาออกแบบระบบและบํารุงรักษา
3. เลือกใชงานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศใหเหมาะสมกับงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิด คุณลักษณะการทํางาน ระบบของเคร่ืองสูบและเคร่ืองอัดอากาศ การหาสมรรถนะของ

เคร่ืองสูบ  และเคร่ืองอัดอากาศ  การเลือกใชงาน  การติดต้ัง  และการบํารุงรักษา  รวมท้ังมลภาวะเปนพิษกับ  สิ่ง
แวดลอม

3101-2213 ช้ินสวนเคร่ืองกล 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเคล่ือนท่ี ความเร็วและการสงถายกําลังงานของช้ินสวนเคร่ืองกล
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาคาแรงสงถายกําลังงานของช้ินสวนเคร่ืองกลชนิดตางๆ
3. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาขนาดของช้ินสวนเคร่ืองกล
4. เพ่ือใหมีความตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเคล่ือนท่ี ความเร็วและการสงถายกําลังของช้ินสวนเคร่ืองกล
2. คํานวณหาคาแรงสงถายกําลังงานของช้ินสวนเคร่ืองกลชนิดตางๆ
3. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาขนาดของช้ินสวนเคร่ืองกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเคล่ือนท่ี  ความเร็วของช้ินสวนเคร่ืองกล  กระบวนการเฟอง ลูกเบ้ียว สายพาน ล่ิมสลัก

เพลาล่ิม  สปริง  คลัตช  การหาขนาดเพลา  แบร่ิง  ลูกปน   และคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน

3101-2214 ระบบการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชพลังงานความรอนและไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทําบัญชพีลังงาน  และการตรวจสอบพลังงาน
3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
4. เพ่ือใหมีความตระหนัก คํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชพลังงานความรอน  และไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
2. เขาใจหลักการทําบัญชพีลังงาน  และการตรวจสอบพลังงาน
3. วิเคราะหและเลือกวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของระบบการใชพลังงานความรอน และไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม การทําบัญชีพลัง

งาน  การตรวจสอบ  เก็บขอมูลและการวิเคราะหการใชพลังงาน การตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร
อุปกรณ การปรับปรุงการใชพลังงาน การบํารุงรักษา และพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานรวม
ท้ังการคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

3101-4201 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม  1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการประยุกตความรูเพ่ือใชในการบริการและบํารุงรักษาเคร่ืองกลตน
กําลัง

2. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหาวัฏจักรของเคร่ืองกลตนกําลังและการวัด
สมรรถนะ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับการบริการและบํารุงรักษาเคร่ืองกลตน
กําลัง

2. วิเคราะหปญหา ตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองกลตนกําลัง
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจซอมและงาน
บริการเทคโนโลยีเคร่ืองกลตนกําลัง อุปกรณเพ่ือความปลอดภัย

3101-4202 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม  2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการประยุกตความรูท่ีใชในการบริการและบํารุงรักษาระบบไอนํ้าอุตสาห
กรรม

2. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหาในการบริการระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีการทํางานของสถานประกอบการในการบริการและบํารุงรักษาระบบไอน้ําอุตสาห
กรรม

2. วิเคราะหปญหา ตรวจสอบบริการและบํารุงรักษาระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจวัดประสิทธิ
ภาพของระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมและงานบริการเคร่ืองมืออุปกรณเพ่ือความปลอดภัยของระบบ

3101-4203 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม  3 4 (*)

จุประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการประยุกตความรูท่ีใชในการบริการและบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็น
และปรับอากาศอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหาในการบริการเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
อุตสาหกรรม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีการทํางานของสถานประกอบการในการบริการและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็น
และปรับอากาศอุตสาหกรรม

2. วิเคราะหปญหา ตรวจสอบบริการและบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจวัดประสิทธิ
ภาพของเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรมและงานบริการเคร่ืองมืออุปกรณเพ่ือความปลอดภัยของ
ระบบ

3101-4204 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม  4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการประยุกตความรูท่ีใชในการบริการและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลอุต
สาหกรรมนิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหาในการบริการเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม        นิว
เมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีการทํางานของสถานประกอบการในการบริการและบํารงุรักษาเครือ่งจักรกลอุตสาห
กรรมนิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม

2. วิเคราะหปญหา   ตรวจสอบ    บริการและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม  นิวเมติกส     และ
ไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจวัดประสิทธิ

ภาพของเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมนิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรมและงานบริการเคร่ืองมืออุปกรณ
เพ่ือความปลอดภัยของระบบ

3101-2301 งานติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคาํนวณระวางขับนํ้า การเลือกกําลังเคร่ืองยนตท่ีเหมาะสม
2. เพ่ือใหสามารถเลือกขนาดความโตใบจักร เพลาใบจักร อุปกรณประจําเรือและกําหนดองศาเพลา
ใบจักรและชุดติดต้ังเคร่ืองยนต
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3. เพ่ือใหติดต้ังเคร่ืองยนตเรือและอุปกรณประจําเรือ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานเปนกระบวนการ เปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบและ
ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคาํนวณระวางขับนํ้า การเลือกกําลังเคร่ืองยนตท่ีเหมาะสม
2. คํานวณระวางขับน้ํา กําหนดขนาดเครือ่งยนต อุปกรณติดต้ังเคร่ืองยนต และอุปกรณประจําเรือ
3. ประกอบ ติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองยนตเรือและอุปกรณประจําเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ เทคนิคการคํานวณระวางขับน้ําของตัวเรือ สัด

สวนความสัมพันธระหวางขนาดรูปรางของเคร่ืองยนตกับขนาดรูปรางของตัวเรือ ความเร็วของเรือสัมพันธกับ
กําลังเคร่ืองยนต ความเหมาะสมของความโตใบจักรกับกําลังเครื่องยนต สัดสวนความโตใบจักรกับพิตช (pitch)
เทคนิคการติดต้ังแทนเคร่ืองยนต  กระบอกเพลา เพลาใบจักร ระบบระบายความรอน ทอไอเสีย ระบบนํ้ามันเช้ือ
เพลิง การขยายแบบหาศูนยเพลาใบจักร ติดต้ังกระบอกเพลา เพลา ใบจักร แทนเคร่ืองยนตเรือ พังงา หางเสือ
ระบบระบายความรอน ทอไอเสีย ระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง อุปกรณประจําเรือ

3101-2302 เกียรเรือ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสงถายกําลังของเฟองเกียรเรือแบบตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษในการถอดประกอบ และ ดัดแปลงเกียรเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบดวยความประณีตเรียบรอยและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสงถายกําลังของเฟองเกียรเรือ
2. ตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบการทํางานของเกียรเรือ และอุปกรณ
3. บริการเกียรเรือ และอุปกรณตามระยะเวลา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสงถายกําลังของเฟองแบบ Planetary Gear Traing คํานวณอัตราทด

ขบวนเฟอง หลักการสงถายกําลังดวยของเหลว การทํางานของเกียรเรือแบบ Reduction & Reversing Gear และ
Hydraulic Reduction & Reversing gear เคร่ืองควบคุมการทํางานของเกียร วิธีการดัดแปลงเกียรรถยนตเปนเกียร
เรือ หนาแปลน   แบร่ิง เพลาใบจักร การถอดประกอบเกียรเรือแบบตาง ๆ โดยใชเคร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษ
ดัดแปลงเกียรรถยนตใหเปนเกียรเรือ หนาแปลน แบร่ิง เพลาใบจักร
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3101-2303 ใบจักรเรือ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ลักษณะของใบจักรและความสัมพันธกับตัวเรือ
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาความสัมพันธระหวางตัวเรือกับใบจักร
3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบ การสมดุล การตีปรับพิตช และทดสอบประสิทธิภาพของใบจักร
4. เพ่ือใหมีความประณีตรอบคอบในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ลักษณะของใบจักรและความสัมพันธกับตัวเรือ
2. คํานวณหาความสัมพันธระหวางตัวเรือกับใบจักร ประสิทธ์ิภาพใบจักรเรือ
3. ทดสอบประสิทธ์ิภาพใบจักรเรือ
4. บํารุงรักษาและบริการใบจักรเรือตามระยะเวลา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเลือกและทดสอบประสิทธิภาพใบจักร ชนิดของใบจักรเรือ คํานิยาม

ศัพทของใบจักร ความโตของใบจักรกับกําลังเคร่ืองยนต ความสัมพันธระหวางตัวเรือกับใบจักร การคํานวณ
พิทชใบจักร การเขียนแบบใบจักร การกัดกรอน และปรับแตงใบจักรท่ีชํารุด การปรับพิทชใบจักร การหาอัตรา
เรียวรูดุมใบจักร  การทํารองล่ิม  วิธีการยึดใบจักรกับเพลา การเขียนแบบใบจักร  หาสมดุลของใบจักรแตงผิวใบ
จักร แตงความโตหนาใบ ตีปรับพิทชใบจักร เจาะรูดุมใบจักร ทํารองล่ิม ยึดใบจักรกับเพลา ทดสอบประสิทธิ
ภาพใบจักร

3101-2304 ไฟฟาในเรือ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและกฎทางไฟฟาในเรือ การใชเคร่ืองมือวัดตรวจสอบทางไฟฟา
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบแกไขขอขัดของเคร่ืองกลไฟฟาและอุปกรณไฟฟาในเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกฎทางไฟฟาท่ีใชในเรือ
2. ตรวจสอบ วิเคราะหขอขัดของของระบบไฟฟาในเรือ
3. บํารงุรักษาระบบไฟฟาในเรือและบริการงานเคร่ืองกลไฟฟา และอุปกรณไฟฟาในเรือตามระยะ
เวลา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและกฎพ้ืนฐานทางไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ เคร่ืองมือวัด

และอุปกรณไฟฟา โครงสราง และชนิดของเคร่ืองกลไฟฟา  การเลือกใช  ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง การจาย
กระแส  แรงเคล่ือน  การขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟา แผงควบคุม ไฟฟา

3101-2305 งานซอมเครือ่งยนตเรือ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะหระบบการทํางานตาง ๆ ของเคร่ืองยนตเรือ และหลักการทํางานของ
เคร่ืองวิเคราะหทดสอบเคร่ืองยนต

2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบวิเคราะหการทํางานของเคร่ืองยนตเรือ โดยใชประสาทสัมผัสและใช
เครื่อง ทดสอบหาขอบกพรองเพ่ือซอมและปรับปรุงสภาพเคร่ืองยนต

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบดวยความประณีตเรียบรอย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการวิเคราะหระบบการทํางานของเครือ่งยนตเรือ และเคร่ืองวิเคราะหทดสอบเคร่ือง
ยนต

2. ตรวจสอบวิเคราะหปญหาการทํางานของเคร่ืองยนตเรือดวยประสาทสัมผัสและเคร่ืองทดสอบ
3. ถอดซอมช้ินสวนและอุปกรณเคร่ืองยนตเรือโดยใชเคร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษ
4. ปรับแตงระบบตาง ๆ ของเคร่ืองยนตตามคูมือกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานซอมและปรับปรุงสภาพเคร่ืองยนตเรือ ทดลองติดเคร่ืองยนต วิเคราะหหา

ขอขัดของ ปรับแตงเคร่ืองยนตโดยใชประสาทสัมผัส และเคร่ืองทดสอบ ตรวจสอบระบบตาง ๆ ของเคร่ืองยนต
เรือ

3101-2306 การเขียนแบบและอานแบบเรือ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบและอานแบบเรือในลักษณะตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบและขยายแบบสวนตาง ๆ ของตัวเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบเรือและการวางเคร่ืองยนต
2. เขียนแบบและอานแบบเรือ ขยายแบบสวนตาง ๆ ของเรือตามแบบท่ีกําหนด
3. กําหนดตําแหนงเคร่ืองยนตและองศากระบอกเพลา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบเรือ รูปลายเสน รูปดานขาง รูปครึ่งซีก รูปตัดกง รูปตัดแทน

เคร่ืองยนต  กระบอกเพลา หางเสือ ขยายแบบลายเสน ขยายแบบแทนเคร่ืองยนต กระบอกเพลา หางเสือ

3101-2307 ความตานทานและกาํลังเรือ 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคาํนวณความตานทานและกําลังเรือ
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณความตานทานและกําลังเรือท่ีออกแบบใหม
3. เพ่ือใหสามารถเปรียบเทียบประสิทธิผลจากความตานทานท่ีคํานวณได
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคาํนวณความตานทานและกําลังเรือ
2. คํานวณหาความตานทานและกําลังเรือและวิเคราะหผลจากแบบจําลองเรือ
3. เปรียบเทียบประสิทธิผลความตานทานและกําลังเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการคาํนวณความตานทานและกําลังเรอื ความตานทานของเรือ นิยามความตานทาน ประเภท

ความตานทาน  การคํานวณความตานทานของเรือท่ีออกแบบใหม โดยคํานวณจากความตานทานของเรือเกา ท่ีมี
รูปรางเหมือนกันและจากผลการทดลองจากแบบจําลองเรือ กฎการเปรียบเทียบ คํานวณกําลังมา ประสทิธิผลจาก
ความตานทานท่ีคํานวณได

3101-2308 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการคํานวณความตานทานและกําลังของเรือดวยวิธีการลากเรือจําลอง
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณความตานทานและกําลังของเรือดวยวิธีการตาง ๆ
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบความตานทาน เพ่ือหากําลังของเคร่ืองยนตท่ีใชกับเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคาํนวณความตานทานและกําลังของเรือดวยวิธีการลากเรือจําลอง
2. คํานวณความตานทาน และกําลังเรือดวยวิธีการลากเรือจําลอง
3. คํานวณความตานทานและกําลังเรือจากตารางสําเร็จ
4. วิเคราะหเปรียบเทียบความตานทานเพ่ือหากําลังเคร่ืองยนตเรือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการคํานวณหาความตานทานและกําลังของเรืออยางละเอียด การคํานวณหากําลัง

ของเรือจากตารางสําเร็จการคํานวณหากําลังของเคร่ืองยนตท่ีตองการใชกับเรือ

3101-2309 สัญญาณควบคุมการเดินเรอื 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของการใชสัญญาณควบคมุการเดินเรือ การนําเรือเทียบทุน เทียบทา
2. เพ่ือใหสามารถเดินเรือโดยใชสัญญาณและอุปกรณเดินเรือไดตามกฏการเดินเรือ
3. เพ่ือใหมีความประณีตรอบคอบในการวางแผนการเดินเรือ การระวังความปลอดภยัในการเดินเรือ
การชวยเหลือผูประสบภัยทางนํ้า

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของการใชสัญญาณควบคมุการเดินเรือ การนําเรือเทียบทุน เทียบทา
2. เลือกใชสัญญาณควบคุมการเดินเรือในการส่ังการนําเรือ
3. วางแผนการเดินเรือตามแผนท่ีเดินเรือ
4. เดินเรือโดยใชสัญญาณและอุปกรณการเดินเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของการใชสัญญาณควบคุมการเดินเรือ การนําเรือ การเทียบทุน เทียบ

ทา การใชเข็มทิศเดินเรือ เรดารโซนา วิทยุคมนาคมในการเดินเรือ เวลา กระแสนํ้าอุตุนิยมวิทยาทางทะเล การหา
ระยะทางจากแผนท่ีเดินเรือ พระราชบัญญัติการเดินเรือ สัญญาณควบคุมการเดินเรือทุนเคร่ืองหมาย การหา
ตําแหนงเรือ การวางแผนการเดินเรือ การสั่งการนําเรือ การถือทายเรือ การนําเรือเทียบทุน เทียบทา การชวยคน
ตกนํ้า  การดับเพลิง

3101-2310 งานทอในเรอื 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบงานทอและอุปกรณงานทอในเรือ
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังอุปกรณงานทอตามแบบท่ีกําหนด
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหตรวจสอบและแกไขขอบกพรองในการติดต้ังและรอยร่ัวท่ีเกิดข้ึน
4. เพ่ือใหมีความประณีตรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบงานทอและอุปกรณงานทอในเรือ
2. เดินระบบทอและอุปกรณในเรือตามแบบท่ีกําหนด
3. ตรวจสอบสอบรอยร่ัวและปองกันการสูญเสียภายในทอ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการใชเคร่ืองมือในงานทอ การทําเกลียว การใชขอตอและอุปกรณในงาน

ทอ การดัดทอ การคล่ีแบบทอ การตอหนาแปลนทอ การติดต้ังทอ เทคนิคการเดินทอและตรวจสอบรอยร่ัว
อุปกรณจับยึดทอ การปองกันการสูญเสียภายในทอ

3101-2311 เครื่องมือวัดและระบบควบคุม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบควบคมุอานคาเครือ่งมือวัดและระบบควบคมุ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหคาตาง ๆ จากการอานเคร่ืองมือวัด
3. เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการวัดคาและระบบควบคุมตาง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบควบคมุ การอานคาเคร่ืองมือวัดและระบบควบคุม
2. อานคาจากเคร่ืองมือวัดและระบบควบคุม
3. วิเคราะหคาจากเคร่ืองมือวัดและระบบควบคุม
4. ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติพ้ืนฐานในเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเคร่ืองวัดและควบคุมทางดานไฟฟา เคร่ืองวัดความดัน อุณหภูมิ ระดับของ

เหลว อัตราการไหล ความเร็วรอบ ระบบควบคุมวงจร เคร่ืองมือวัดและอุปกรณตรวจจับสัญญาณ การออกแบบ
ระบบควบคุมอัตโนมัติพ้ืนฐานในเรือ

3101-2312 งานเคร่ืองมือกลเรือ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเลือกใช การใช การบํารุงรักษา การผลิตและซอมดวยเคร่ืองมือกล
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชเคร่ืองมือกลในการผลิตและซอมช้ินสวนอุปกรณงานเคร่ืองกลเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานเปนระบบ เปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบและ ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเลือกใช การใช การบํารุงรักษา การผลิตและซอมช้ินงานดวยเคร่ืองมือกล
2. เลือกใชเคร่ืองมือกลในการผลิตและซอมช้ินสวนอุปกรณงานเคร่ืองกลเรือไดเหมาะสมกับงาน
3. ผลิต ซอม ปรับปรุงสภาพช้ินสวนและอุปกรณประจําเรือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการผลิตและซอมช้ินงานดวยเคร่ืองมือกล สวนประกอบลักษณะการใช

งาน การบํารุงรักษาเคร่ืองมือกล เคร่ืองกลึง เคร่ืองตัด เคร่ืองกัด เคร่ืองไส เคร่ืองเล่ือยกล เคร่ืองเจาะ การเลือกใช
ความเร็วตัด ความเร็วรอบ อัตราการปอน อุปกรณจับยึด

3101-2313 การขนถายวัสดุในเรือ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบการขนถายวัสดุ อุปกรณขนถายวัสดุ
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชอุปกรณการขนถายวัสดุใหเหมาะสมกับงาน
3. เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการประหยัด ความเร็วและความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบการขนถายวัสดุ อุปกรณขนถายวัสดุ
2. ออกแบบ วางแผนและจัดระบบการขนถายวัสดุอุปกรณประเภทตาง ๆ ในเรือ
3. เลือกใชอุปกรณการขนถายวัสดุไดเหมาะสมกับงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานของระบบการขนถายวัสดุ อุปกรณขนถายวัสดุในเรือ ความหมายของการขนถาย

กฎการขนถายระบบการขนถาย อุปกรณการขนถายวัสดุในงานเรือ รอก สลิง กวาน เครน สายพานลําเบียง การ
ขนถายของเหลวในเรือ

3101-2314 ทฤษฎีเรือ 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเรือ โครงสรางเรือ คุณสมบัติการทรงตัวของเรือแบบตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติตัวเรือแบบตาง ๆ และเลือกแบบใหเหมาะสมกับการขับเคล่ือน
และกําลัง

3. เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการออกแบบเรือ โครงสรางเรือ คุณสมบัต ิการทรงตัวของเรือแบบตาง ๆ
2. วิเคราะหคุณสมบัติตัวเรือแบบตาง ๆ และเลือกแบบใหเหมาะสมกับการขับเคล่ือนและกําลัง
3. ออกแบบโครงสราง ตัวเรือใหเหมาะสมกับการขับเคล่ือนและกําลังมา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการออกแบบเรือ โครงสรางเรือ คุณสมบัต ิ การทรงตัวของเรือแบบตาง ๆ สวน

ประกอบโครงสรางเรือ  คุณสมบัติของเรือแบบตางๆ การทรงตัวของเรือ  ความตานทานของตัวเรือ ทฤษฎีการ
ขับเคล่ือน กําลังมา และประสิทธิภาพของใบจักรเรือ

3101-2315 บุคคลประจําเรือ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจกฎขอบังคับขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจบทบาทหนาท่ีของคนประจําเรือ การชวยชีวิต การดับไฟ การดํารงชีพ และการ
ปฐมพยาบาลในทะเล

3. เพ่ือใหสามารถดํารงชีวิตและปฏิบัติงานในเรือยามปกติและเม่ือเกิดเหตุการณคับขัน
4. เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยของบุคคลประจําเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกฎขอบังคบัขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ
2. จัดระบบการปองกันและแกปญหาอัคคีภัย การชวยชีวิต การดํารงชีวิตและการปฐมพยาบาลใน
ทะเล

3. กําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคคลประจําเรือในตําแหนงตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานการเดินเรือ กฎขอบังคับขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ
ไฟ และการดับไฟ การชวยชีวิต การดํารงชีพและการปฐมพยาบาลในทะเล อัตรากําลังพลในเรือ หนาท่ี และ
ความรับผิดชอบของคนประจําเรือในตําแหนงตาง ๆ

3101-4301 ปฏิบัติงานเทคนิคเครือ่งกลเรือ 1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับเรือ
2. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษา ติดต้ังและบริการเคร่ืองยนตเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรับผิดชอบรอบคอบตรงตอเวลา รักษาความสะอาด คํานึงถึงการ
รักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับเรือ
2. ติดต้ังอุปกรณและบริการเคร่ืองยนตเรือตามแบบกําหนด
3. ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของเคร่ืองยนตตามคูมือท่ีกําหนด
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4. ซอมและบริการงานเคร่ืองยนตเรือตามคูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับงานติดต้ังและบริการเคร่ืองยนตเรือ

3101-4302 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานเครือ่งกลเรือ
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง ซอมและบริการเคร่ืองยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรับผิดชอบรอบคอบตรงตอเวลา รักษาความสะอาด คํานึงถึงการ
รักษาสภาพแวดลอมและ ความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานเครือ่งกลเรือ
2. ติดต้ังอุปกรณ และบริการเคร่ืองยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือตามคูมือ
3. ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของเคร่ืองยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือตามคูมือ
4. ซอมและบริการเคร่ืองยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือตามคูมือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับงานติดต้ัง บริการเคร่ืองยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือ

3101-4303 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานเครือ่งกลเรือ
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง ซอมและบริการระบบไฟฟาเรือและเคร่ืองมืออุปกรณไฟฟาในเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด  คํานึงถึง
การรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานเครือ่งกลเรือ
2. ติดต้ัง ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ ซอมและบริการระบบไฟฟาเรือตามคูมือ
3. ติดต้ัง ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ ซอมและบริการเคร่ืองมืออุปกรณไฟฟาในเรือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับงานติดต้ัง ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ ซอมและ

บริการระบบไฟฟาเรือตามคูมือ ติดต้ัง ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ ซอมและบริการเคร่ืองมืออุปกรณไฟฟาใน
เรือ

3101-4304 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานเครือ่งกลเรือ
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของเคร่ืองยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือ เคร่ืองมืออุปกรณ
ไฟฟา อุปกรณประจําเรือ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด คํานึงถึง
การรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานเครือ่งกลเรือ
2. ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ เคร่ืองยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือ เคร่ืองมืออุปกรณไฟฟา อุปกรณ
ประจําเรือตามระยะเวลา

3. ซอมและบริการเคร่ืองมืออุปกรณไฟฟา อุปกรณประจําเรือตามระยะเวลา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเก่ียวกับงานตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ ซอมและบริการ
เคร่ืองมืออุปกรณไฟฟาในเรือ อุปกรณประจําเรือตามระยะเวลา

3101-2401 งานบริการเคร่ืองจักรกลงานพืช 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชและการบํารงุรักษาเครือ่งจักรกลงานพืช
2. เพ่ือใหสามารถใช แกไขขอขัดของ ซอม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานพืช
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชและการบํารงุรักษาเครือ่งจักรกลงานพืช
2. บริการและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานพืช
3. วิเคราะหและแกไขขอขัดของของเคร่ืองจักรกลงานพืช
4. ถอด เปล่ียนช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานพืช
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการใช ตรวจสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของ การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล

งานพืช ปรับสภาพพ้ืนท่ีเคร่ืองจักรกลเตรียมดินเคร่ืองปลูก เคร่ืองใหปุย เคร่ืองพนสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรู
พืช เคร่ืองพรวน และกําจัดวัชพืชระหวางแถว เคร่ืองนวด เคร่ืองเก่ียวนวด เคร่ืองกระเทาะเมล็ด เครื่องสีขาว
เคร่ืองทําความสะอาดและคัดแยกเมล็ด เคร่ืองตัดหญา เคร่ืองเก่ียวหญา เคร่ืองอัดฟอน เคร่ืองห่ันพืชอาหารสัตว
เคร่ืองสงลําเลียง ยุงฉาง ไซโล รถขนยายพืชผลและบรรจุภัณฑ

3101-2402 งานบริการเครือ่งจักรกลงานสัตว 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชงานและบริการเคร่ืองจักรกลงานสัตว
2. เพ่ือใหสามารถใชงาน ตรวจสอบวิเคราะหและบริการเคร่ืองจักรกลงานสัตว
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชงานและบริการเคร่ืองจักรกลงานสัตว
2. บริการและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานสัตวได
3. วิเคราะหและแกไขขอขัดของของเคร่ืองจักรกลงานสัตวได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชงาน ตรวจสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของ การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานสัตว

ท่ีเหมาะสมเคร่ืองจักรกลสัตวปก  สัตวใหญ  สัตวเล็ก  สัตวนํ้า   งานตนกําลังสงกําลังและการบรรจุภัณฑ

3101-2403 งานบริการเครือ่งจักรกลหนัก 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชงาน การปรับแตง ซอมและบํารุงรักษา เคร่ืองจักรกลหนัก
2. เพ่ือใหสามารถใช ปรับแตง ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลหนัก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชงานและการปรับแตงซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลหนัก
2. ปรับแตง ซอมและบํารุงรักษาระบบตางๆ ของเคร่ืองจักรกลหนัก
3. ถอด เปล่ียนช้ินสวนของระบบตางๆ ของเคร่ืองจักรกลหนัก
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวางแผนบริการ การใชงาน การปรับแตง การบํารุงรักษา การตรวจสอบการแกไข

ขอขัดของ เคร่ืองลางระบบเบรก ระบบคลัตช  ระบบสงกําลัง ระบบไฮดรอลิกส ของเคร่ืองจักรกลหนัก รถ
แทรกเตอรตีนตะขาบ รถเก็บเก่ียวธัญพืช

3101-2404 งานบริการเคร่ืองจักรกลเกษตร 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการเครือ่งจักรกลเกษตรท้ังกอนและหลังการเก็บเก่ียว
2. เพ่ือใหสามารถใชงาน วิเคราะหตรวจสอบซอม และแกไขขอขัดของ เคร่ืองจักรกลเกษตรท้ังกอน
และหลังการเก็บเก่ียว

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิง แวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการเครือ่งจักรกลเกษตรท้ังกอนและหลังการเก็บเก่ียว
2. วิเคราะหและแกไขขอขัดของเคร่ืองจักรกลเกษตร
3. บริการเคร่ืองจักรกลเกษตรท้ังกอนและหลังการเก็บเก่ียว
4. ถอด เปล่ียนช้ินสวนของเคร่ืองจักรกลเกษตร ท้ังกอนและหลังการเก็บเก่ียว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการใชงาน ตรวจซอม วิเคราะห แกไขขอขัดของเคร่ืองจักรกลเกษตรท้ัง

กอนและหลังการเก็บเก่ียว ช้ินสวนตาง ๆ ลูกปน เพลา บูช โซ เพลา เฟอง การจับยึด ลูกเบ้ียว คลัตช เบรก ขอตอ
ชนิดตาง ๆ การจับยึดท่ีมี หมุด ล่ิม สกร ูเกลียว และสปริง

3101-2405 งานเครือ่งสูบและชลประทาน 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการติดต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองสูบและชลประทาน
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองสูบและชลประทาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิง แวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการติดต้ังบํารงุรักษาเครือ่งสูบและชลประทาน
2. ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าและระบบชลประทานแบบผิวดินและใตดิน
3. บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําและระบบชลประทาน ระบบทอ วาลว อุปกรณระบบทอดูด ทอสง
4. แกปญหาขอขัดของของเคร่ืองสูบนํ้าและชลประทาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการใชงาน การติดต้ัง การแกไขขอขัดของ การบํารุงรักษาเคร่ืองสูบนํ้า

ระบบทอ วาลวอุปกรณพิเศษในระบบทอดูด ทอสง อุปกรณท่ีใชในการชลประทานแบบบนผิวดิน ใตผิวดิน ฉีด
ฝอย และแบบหยด

3101-2406 งานเคร่ืองจักรกลอาหาร 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชงานและซอมบํารงุรักษาเครือ่งจักรกลอาหาร
2. เพ่ือใหสามารถใช วิเคราะหและแกไขปญหา ซอม บํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชงานและซอมบํารงุรักษาเครือ่งจักรกลอาหาร
2. ใชงานเคร่ืองจักรกลอาหารไดถูกตองและปลอดภัย
3. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร
4. ถอด เปล่ียน ช้ินสวนของเคร่ืองจักรกลอาหาร
5. ออกแบบเคร่ืองจักรกลอาหาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการใชงาน ตรวจซอม วิเคราะห แกไขขอขัดของ เคร่ืองจักรกลอาหารแต

ละชนิด การแปรรูปอาหาร และออกแบบเคร่ืองจักรกลอาหารเบ้ืองตน

3101-2407 งานเทคโนโลยีเครือ่งจักรกลโรงงานฟารม 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางผัง การจัดสายงาน การซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลโรงงานฟารม
2. เพ่ือใหสามารถใช และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและจัดสายงานในโรงงานฟารม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางผัง การจัดสายงาน การซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลโรงงานฟารม
2. ซอม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลโรงงานฟารมดวยการเช่ือมแกสและไฟฟาการใชเคร่ืองมือกล
3. วางผัง จัดสายงาน จัดระบบการซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลโรงงานฟารม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวางผังโรงงานฟารม การจัดสายงาน การควบคุมเคร่ืองมือเคร่ืองจักร

ในโรงงาน การจัดเตรียมวัสดุ การใชและบํารุงรักษา การซอมบํารุงเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลโรงงานฟารมดวย
เคร่ืองมือกล การเช่ือมโลหะดวยแกสและไฟฟา

3101-2408 งานแกปญหาเคร่ืองกลเกษตร 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเคร่ืองทดสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของเคร่ืองกลเกษตร
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองทดสอบ วิเคราะหแกปญหาเคร่ืองกลเกษตร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชเคร่ืองทดสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของเคร่ืองกลเกษตร
2. วิเคราะหและแกปญหาท่ีเกิดข้ึนของเคร่ืองกลเกษตร
3. ใชเคร่ืองทดสอบในการวิเคราะหปญหาเคร่ืองกลเกษตร
4. ถอด เปล่ียนช้ินสวนของเคร่ืองกลเกษตรได
5. วางแผน และมอบหมายงาน การซอมและผลิตเคร่ืองกลเกษตร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชงาน ตรวจสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของเคร่ืองกลเกษตร โดยเนนการใชเครื่อง

ทดสอบ และเคร่ืองมือกลการผลิต ตลอดจนรูจักการวางแผนงาน มอบหมายงานการควบคุมงานเก่ียวกับงาน
ซอมและผลิตเคร่ืองกลเกษตร

3101-2409 งานเคร่ืองทําความเย็นเพ่ือการเกษตร 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นเพ่ือการเกษตร
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง ตรวจสอบและบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นเพ่ือการเกษตร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นเพ่ือการเกษตร
2. วางแผน ออกแบบ ติดต้ังบริการและบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นเพ่ือการเกษตร
3. วิเคราะห แกไขขอขัดของและซอมเคร่ืองทําความเย็นเพ่ือการเกษตร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน ติดต้ัง ตรวจสอบและบํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นแบบอัดไอ

หองเย็น เคร่ืองทําความเย็นและหองเย็น สารทําความเย็นและการทําความเย็นท่ีอุณหภูมิตํ่าพิเศษ ทดสอบการ
กระจายของอุณหภูมิ ความช้ืนภายในหองเย็น การนําผลิตผลเขาหองเย็น การจัดวางผลิตผลในหองเย็นและการ
นําผลิตผลออกจากหองเย็น

3101-2410 งานไฟฟาในโรงงานฟารม 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบไฟฟาและเคร่ืองมืออุปกรณไฟฟาในโรงงานฟารม
2.  เพ่ือใหสามารถออกแบบวงจรควบคุมระบบไฟฟาและตรวจสอบหาขอขัดของเคร่ืองมืออุปกรณ
ไฟฟาในโรงงานฟารม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการของระบบไฟฟาและเคร่ืองมืออุปกรณไฟฟาในโรงงานฟารม
2. คํานวณและออกแบบวงจรควบคุมระบบไฟฟาในโรงงานฟารม
3. ใชเคร่ืองมือพิเศษตรวจสอบและวิเคราะหหาขอขัดของของระบบไฟฟาในโรงงานฟารม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของระบบไฟฟาและเคร่ืองมืออุปกรณไฟฟาในโรงงานฟารม การใช

งานเคร่ืองกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา หมอแปลงไฟฟาและระบบสายสง คํานวณออกแบบระบบไฟฟาในโรง
งานฟารม การควบคุมวงจร ความปลอดภัย และการใชเคร่ืองมือตรวจสอบหาขอขัดของของระบบ

3101-2411 งานอิเล็กทรอนิกสเคร่ืองกลเกษตร 3  (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส

2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาขอขัดของของระบบควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
3.  เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีควบคมุดวยอิเล็กทรอนิกส
2. วิเคราะหตรวจสอบ แกปญหาขอขัดของของระบบควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการแกปญหาขอขัดของของระบบท่ีควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสของเคร่ือง

มือเคร่ืองจักรและอุปกรณกอนและหลังการเก็บเก่ียว

3101-2412 งานเก็บรักษาผลผลิตเกษตร 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธีตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธีตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธีตาง ๆ
2. วางแผนและเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธีตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยข้ีผ้ึง ฉายรงัสี ชีวเคมี อบแหง ดอง

แชอิ่ม ทําเค็ม และอ่ืน ๆ การเลือกใชงานภาชนะในการบรรจุและเก็บรักษาแบบตาง ๆ การเลือกใชอุปกรณและ
โรงเรือนในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร

3101-2413 งานขนถายและขนสงเกษตร 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการขนถายผลิตผลเกษตรแบบตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถเลือก วิธีการขนสง ใหเหมาะสมและเปนไปตาม พรบ.ขนสงทางบก
3. เพ่ือใหสามารถหาสาเหตุการสูญเสียจากการขนสง และจัดการปองกัน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการขนถายผลิตผลเกษตรแบบตาง ๆ
2. เลือก วิธีการขนสง ใหเหมาะสมและเปนไปตาม พรบ.ขนสงทางบก
3. วิเคราะหหาสาเหตุการสูญเสียจากการขนสง และจัดการปองกัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของกระบวนการขนถาย และการขนสงผลิตผลเกษตร การขนถาย

ทางกล การขนถายดวยลม การขนถายดวยแรงโนมถวง วิธีการขนสง พรบ.ขนสงทางบก การทดลองหาสาเหตุ
และการปองกัน  การสูญเสียจากการขนสง
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3101-2414 งานออกแบบและทดสอบช้ินสวนเคร่ืองกลหนัก 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการใชเคร่ืองมือและเคร่ืองทดสอบช้ินสวนเคร่ืองกลหนักทางกล
แบบทําลายและไมทําลายสภาพ

2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือและเคร่ืองทดสอบช้ินสวนเคร่ืองกลหนักทางกลแบบทําลายและไม
ทําลายสภาพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ วิธีการใชเคร่ืองมือและเคร่ืองทดสอบช้ินสวนเคร่ืองกลหนักทางกลแบบทําลายและ
ไมทําลายสภาพ

2. ใชเคร่ืองมือและเคร่ืองทดสอบช้ินสวนเคร่ืองกลหนักทางกลแบบทําลายและไมทําลายสภาพ
3. ออกแบบและคํานวณหาขนาด ลักษณะของชิ้นสวนเครื่องจักรกลหนัก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการ วิธีการใชเคร่ืองมือและเคร่ืองทดสอบช้ินสวนเคร่ืองมือกลหนัก การใชเครื่อง

ทดสอบความลา การออกแบบคํานวณช้ินสวนเคร่ืองจักรกลท่ีเก่ียวกับรอยตอดวยหมุดยํ้าสลักเกลียว สกรูสง
กําลังเฟองตรง เฟองเฉียง เฟองดอกจอก เพลาล่ิม สายพาน โซ โครงงานออกแบบเคร่ืองจักรกล โครงสรางพื้น
ฐานของวัสดุวิศวกรรม สมบัติทางกลของวัสดุ  การทดสอบแบบทําลายและไมทําลาย

3101-2415 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการเกษตร 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ สําหรับแกปญหาการเกษตร
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังและปรับต้ังเคร่ืองมือ อุปกรณ โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการเกษตร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการเกษตร ดวยความรอบคอบและเกิดการพัฒนา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ สําหรับแกปญหาการเกษตร
2. ติดต้ังและปรับต้ังเคร่ืองมือ อุปกรณ โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการเกษตร
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือนําไปใชแกไขปญหาการเกษตร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการติดต้ังและการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ การเก็บขอมูลและการ

นําขอมูลออกมาใช  การประยุกตใชงานคอมพิวเตอรเพ่ือการเกษตร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือนําไป
ใชแกไขปญหาดานการเกษตร
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3101-2416 เคร่ืองจักรกลสนามกอลฟ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเคร่ืองมือพิเศษเครือ่งจักรกลสนามกอลฟ
2. เพ่ือใหสามารถใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลสนามกอลฟ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชเคร่ืองมือพิเศษ เคร่ืองจักรกลสนามกอลฟ
2. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลสนามกอลฟ
3. ถอด ประกอบและปรับแตง เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกลสนามกอลฟ
4. วิเคราะหปญหาและแกไขขอบกพรองของเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลสนามกอลฟ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการใชงานเคร่ืองมือพิเศษในการบํารุงรักษา  การปรับแตง  การแกไขขอบก

พรองของเคร่ืองตนกําลัง  เคร่ืองตัดหญาบน ที – ออฟ  (T – OFF)  แฟรเวย  (Fareway)  กรนี  (Green) หลุมทราย
และอ่ืน ๆ

3101-2417 การวางแผนการบรหิารงานการเกษตร 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผนการบริหารงานการเกษตร
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและวางแผนผังในการบริหาร และจัดการงานการเกษตร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีมีความคิดสรางสรรคคนควาและแสวงหาความรู

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการวางแผนการบริหารงานการเกษตร
2. ออกแบบและวางแผนผังในการบริหารและจัดการงานเกษตร
3. คํานวณดานทรัพยากรตนทุน เพ่ือการวางแผนและควบคุมคุณภาพการเกษตร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวางแผนเพ่ือการพยากรณ การวางแผนเพ่ือการออกแบบและวางผังใน

ฟารม  การวางแผนจัดการทรัพยากร  การวางแผนควบคมุคุณภาพ  ควบคุมตนทุน  และความปลอดภัยในการ
ทํางาน
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3101-2418 เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตรสมัยใหม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ พัฒนาการ ความเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร
2. เพ่ือใหสามารถสืบคน ติดตามความเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ พัฒนาการ ความเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร
2. สืบคน ติดตามความเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลเกษตร ระบบควบคุมตาง ๆ และเครื่อง
มือพิเศษใหม ๆ และเคร่ืองจักรกลหนัก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ ความกาวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ของเคร่ืองจักรกลเกษตรเคร่ืองจักรกล

หนัก อุปกรณประกอบ ระบบควบคุมตาง ๆ และเคร่ืองมือพิเศษ

3101-2419 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการแปรรูปอาหาร ดวยกรรมวิธีตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถแปรรูปอาหารดวยกรรมวิธีตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการแปรรูปอาหารดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการแปรรูปอาหารดวยกรรมวิธีตาง ๆ
2. จําแนกสรีรวิทยาและองคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบการเกษตรนํามาใชประโยชนและกําจัดของ
เสีย ของเหลือจากการแปรรูปอาหาร

3. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
4. แปรรูปอาหารดวยวิธีการตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการแปรรูปอาหารดวยกรรมวิธีตาง ๆ สรีรวิทยาและองคประกอบทางเคมี

ของวัตถุดิบการเกษตร การเสื่อมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การเก็บรกัษา การใชประโยชนท่ีเหลือจากการ
แปรรูป การกําจัดของเสียจากการแปรรูป การกล่ัน การสกัด การใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ
การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
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3101-4401 ปฏิบัติงานเทคนิคเครือ่งกลเกษตร  1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการและบํารงุรักษาเครือ่งจักรกลงานพืช
2. เพ่ือใหสามารถใช วิเคราะห และแกปญหาเคร่ืองจักรกลงานพืช
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการและบํารงุรักษาเครือ่งจักรกลงานพืช
2. ตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขปญหาเคร่ืองจักรกลงานพืช
3. บริการและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานพืช

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเคร่ืองจักรกลงานพืชเก่ียวกับการใช  การบํารุงรักษา

การวางแผน วิเคราะห แกปญหารวมท้ังควบคุมคุณภาพงานเทคนิคเคร่ืองจักรกลงานพืช

3101-4402 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองกลเกษตร  2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการและบํารงุรักษาเครือ่งจักรกลงานสัตว
2. เพ่ือใหสามารถใช  วิเคราะหและแกปญหาเคร่ืองจักรกลงานสัตว
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการและบํารงุรักษาเครือ่งจักรกลงานสัตว
2. บริการและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานสัตว
3. วิเคราะหและแกปญหาเคร่ืองจักรกลงานสัตว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  เคร่ืองจักรกลงานสัตว  เก่ียวกับการใช  การบํารุงรักษา

การวางแผน วิเคราะห  แกปญหา รวมท้ังควบคุมคุณภาพงานเทคนิคเคร่ืองจักรกลงานสัตว

3101-4403 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองกลเกษตร  3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการและบํารงุรักษาเครือ่งจักรกลอาหาร
2. เพ่ือใหสามารถใช  วิเคราะหและแกปญหาเคร่ืองจักรกลอาหาร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการและบํารงุรักษาเครือ่งจักรกลอาหาร
2. บริการและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลอาหาร
3. วิเคราะหและแกปญหาเคร่ืองจักรกลอาหาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเคร่ืองจักรกลอาหาร  เก่ียวกับการใชการบํารุงรักษา  การวาง

แผน  วิเคราะห  แกปญหา  รวมทั้งควบคุมคุณภาพ  งานเทคนิคเคร่ืองจักรกลอาหาร

3101-4404 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองกลเกษตร  4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการและบํารงุรักษาเครือ่งจักรกลหนักหรือเคร่ืองกลเกษตร
2. เพ่ือใหสามารถใชงาน  วิเคราะหและแกปญหาเคร่ืองจักรกลหนักหรือเคร่ืองกลเกษตร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการและบํารงุรักษาเครือ่งจักรกลหนักหรือเคร่ืองกลเกษตร
2. บริการและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลหนักหรือเคร่ืองกลเกษตร
3. วิเคราะหและแกปญหาเคร่ืองจักรกลหนักหรือเคร่ืองกลเกษตร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  งานเคร่ืองจักรกลหนักหรืองานเคร่ืองกลเกษตรเก่ียวกับ

การใช  การบํารุงรักษา  การวางแผน  วิเคราะห  แกปญหา  รวมท้ังควบคุมคุณภาพงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร

3101-2501 งานเคร่ืองกลเรือพาณิชย 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหจําแนกโครงสราง และสวนประกอบของเคร่ืองยนตดีเซลแบบ 2 จังหวะ  และ 4 จังหวะ   
ในเรือ

2. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมกับการเผาไหม
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามขอควรระวัง และขอปฏิบัติในการใชเคร่ืองยนตเรือพรอมท้ังการบํารุง
รักษาการใชเครื่องยนตเรือ  และการแกไขขอขัดของของเคร่ืองยนตเรือ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน ดวยความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหโครงสรางและสวนประกอบของเคร่ืองกลเรือ
2. ทดสอบนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมกับการเผาไหม
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3. วิเคราะหระบบเผาไหมนํ้ามันเช้ือเพลิง
4. ทดสอบการเตรียมการกอนเดินเคร่ือง  การเดินเครื่องการบํารุงรักษาเครื่อง การแกไขขอขัดของ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับการวิเคราะห ทดสอบ  จําแนกโครงสรางของเคร่ืองยนตดีเซลเรือแบบ 2

จังหวะ และ 4 จังหวะ คุณสมบัติของนํ้ามันเช้ือเพลิงท่ีเหมาะสมกับการเผาไหม และระบบเผาไหมนํ้ามันเช้ือ
เพลิง การเตรียมการเดินเคร่ือง การเดินเครือ่ง  การบํารุงรักษา  แกไขขอขัดของ ของเคร่ืองกลเรือ

3101-2502 งานเครือ่งกลไฟฟาเรือ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การผลิตกระแสไฟฟาและการแจกจายไฟฟาบนเรือ
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมการทํางาน พรอมท้ังแกไขขอขัดของตางๆท่ีเกิดข้ึน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและทดสอบการทํางาน การผลิตกระแสไฟฟาและการแจกจายไฟฟาบนเรือ
2. ควบคุมการทํางาน  การขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟา  การตรวจสอบวงจรไฟฟาในเรือ
3. วิเคราะหขอขัดของและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน การผลิตกระแสไฟฟาและการแจกจายไฟฟาบนเรือ แผงสวิตช

บอรด การตรวจสอบวงจรไฟฟาในเรือ การเตรยีมการกอนการเดินเครือ่ง การขนานเคร่ืองกําเนิดไฟฟาในเรือ การดู
แลรักษาเครื่องไฟฟาขณะเดิน การเลิกเครือ่ง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของ

3101-2503 งานระบบปรับอากาศและเครือ่งทําความเย็น 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบเครือ่งปรับอากาศและเคร่ืองทําความเย็นในเรือ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ในระบบทําความเย็น
3. เพ่ือใหสามารถติดต้ังและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและทําความเย็น
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดานความปลอดภัยและความรับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบเครือ่งปรับอากาศและเคร่ืองทําความเย็นในเรือ
2. ทดสอบการทํางานของระบบเคร่ืองปรับอากาศและทําความเย็นในเรือ
3. วิเคราะหแกไขขอขัดของของระบบปรับอากาศและทําความเย็น
4. ติดต้ังและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและทําความเย็น
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทําความเย็นดวยวิธีตาง ๆ อุปกรณหลักอุปกรณควบคุมระบบทําความ

เย็น  การติดต้ังและการบํารงุรักษาระบบทําความเย็นและปรับอากาศภายในเรือ

3101-2504 งานเช่ือมประกอบและเครือ่งมือกล 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิธีการใชการตัดดวยแกส และการเชื่อมประเภทตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิธีการใชงานเคร่ืองเจาะ  เคร่ืองกลึง
3. เพ่ือใหสามารถตัดดวยแกส และการเชื่อมประเภทตาง ๆ
4. เพ่ือใหสามารถตัดเจาะ และกลึงชิน้งาน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีการใชการตัดดวยแกส และการเชื่อมประเภทตาง ๆ
2. ทดสอบการใชเคร่ืองมือในการตัด เจาะ เชื่อม และการกลึง
3. ตัดดวยแกส และงานเช่ือมประเภทตาง ๆ
4. ตัดเจาะ และงานกลึงช้ินงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการตัดดวยแกส  การเชื่อมประเภทตาง ๆ งานตัดเจาะ  งานกลึง  และ

การประกอบช้ินงานดวยการเช่ือม

3101-2505 เครื่องจักรชวย 1 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของ หมอนํ้าชวย เครื่องทําความ
สะอาดนํ้ามัน และเคร่ืองแยกนํ้ากับนํ้ามัน

2. เพ่ือใหสามารถควบคุม  ปฏิบัติการ พรอมท้ังแกไขขัดของตางๆท่ีเกิดข้ึนกับเคร่ืองจักรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของ หมอนํ้าชวย เคร่ืองทําความสะอาดนํ้ามัน
และเคร่ืองแยกนํ้ากับนํ้ามัน

2. วิเคราะหและทดสอบ โครงสราง อุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายในของ หมอนํ้าชวย
เคร่ืองทําความสะอาดนํ้ามัน และเคร่ืองแยกนํ้ากับนํ้ามัน

3. ควบคุมการทํางานเคร่ืองจักรชวยเรือตามคูมือกําหนด
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4. วิเคราะหขอขัดของและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเคร่ืองจักรชวยเรือ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหมอนํ้าชวย หลักการทํางาน โครงสราง และอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอก และภายในของ
หมอน้ําชวยประเภทตาง ๆ กระบวน การผลิตไอ ระบบทอไอนํ้าและสงไอนํ้าไปใชงาน การควบคุมการทํางาน
ท้ังระบบ Manual และ Auto   การปรับสภาพน้ําเลี้ยง  ระบบการเผาไหมและ การเปาเขมา  การเตรยีมการกอน
การเดินเครือ่ง การดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน  การเลิกเครือ่ง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของ เครื่องทําความ
สะอาดนํ้ามัน หลักการทํางาน โครงสราง และอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายในของเครือ่งทําความ
สะอาดนํ้ามัน การควบคุมอัตราการทําความสะอาด การเตรยีมการกอนการเดินเครือ่ง การดูแลรักษาเครื่องขณะ
เดิน การเลิกเครือ่ง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของ เคร่ืองแยกนํ้ากับนํ้ามัน หลักการทํางาน โครงสราง และ
อุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายใน การควบคุมอัตราการแยกนํ้ากับนํ้ามัน การเตรยีมการกอนการ
เดินเคร่ือง การดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน การเลิกเครือ่ง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของ

3101-2506 เครื่องจักรชวย 2 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของ เคร่ืองกล่ันนํ้า  เคร่ืองควบคุม
การขับเคล่ือนหางเสือเรือ  และเคร่ืองอัดอากาศ

2. เพ่ือใหสามารถควบคุม ปฏิบัติการ พรอมท้ังแกไขขัดของตางๆท่ีเกิดข้ึนกับเคร่ืองจักรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของ เคร่ืองกล่ันนํ้า  เคร่ืองควบคุมการขับ
เคล่ือนหางเสือเรือ  และเคร่ืองอัดอากาศ

2. วิเคราะหโครงสราง อุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายในของ เคร่ืองกล่ันนํ้า เคร่ืองควบ
คุมการขับเคล่ือนหางเสือเรือ และเคร่ืองอัดอากาศ

3. ควบคุมการทํางานของเคร่ืองจักรชวยตามคูมือกําหนด
4. วิเคราะหขอขัดของและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเคร่ืองจักรชวย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานเคร่ืองกล่ันนํ้า โครงสราง และอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายในของ

เคร่ืองกล่ันนํ้า การควบคุมการทํางาน การเตรยีมการกอนการเดินเครือ่ง การดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน การเลิก
เครื่อง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของศึกษาเคร่ืองควบคุมการขับเคล่ือนหางเสือเรือ หลักการทํางาน  โครง
สราง และอุปกรณสวนประกอบหลัก การเตรยีมการกอนการเดินเครือ่ง การดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน การ
วิเคราะหแกไขขอขัดของศึกษาเครื่องอัดอากาศ หลักการทํางาน โครงสราง และอุปกรณสวนประกอบหลักภาย
นอกและภายใน ระบบการแจกจายลม การเตรยีมการกอนการเดินเครือ่ง การดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน การเลิก
เครื่อง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของ
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3101-2507 เครื่องสูบเรือและระบบทอทาง 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การใชงานและการแกปญหาของเคร่ืองสูบประเภทตาง ๆ ที่ใช
อยูในเรือ

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกฎขอบังคบัเก่ียวกับการสูบถายของเสียออกสูทะเล
3. วิเคราะหแกปญหาและใชงานระบบเคร่ืองสูบและปฏิบัติงานตามกฎขอบังคับเก่ียวกับการสูบถาย
ของเสียออกสูทะเล

4. เพ่ือใหมีความตระหนักในความสําคัญของระบบเคร่ืองสูบในเรือ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงานและการแกปญหาของเครือ่งสูบประเภทตาง ๆ และกฎขอบังคับ
เก่ียวกับการสูบถายของเสียออกสูทะเล

2. วิเคราะหการทํางาน แกปญหาและใชงานระบบเคร่ืองสูบในเรือ
3. จัดระบบและปฏิบัติตามขอกําหนดกฎขอบังคับเก่ียวกับการสูบถายของเสียออกสูทะเล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน ประเภทเครื่องสูบ สวนประกอบการนําเคร่ืองสูบแบบตาง ๆ

ไปใชงาน ระบบทอทาง ระบบถายสูบนํ้าทองเรือ  นํ้าอับเฉา  นํ้าฉีด  นํ้าดับเพลิง  นํ้ามันเช้ือเพลิง  กฎขอบังคับ
สากลเก่ียวกับมลภาวะทางทะเลอันเน่ืองมาจากการสูบถายของเสียออกสูทะเล อุปกรณถายเทความรอน ฮีตเตอร
และคลูเลอร

3101-2508 ทักษะชาวเรือ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจลักษณะประเภทของเรือสินคา โครงสรางและสวนประกอบหลัก ชนิดของสิน
คาที่บรรทุกของเรือสินคาประเภทตาง ๆ และขอกําหนดมาตรฐานของเรือและอุปกรณเคร่ืองจักร

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการปฏิบัติหนาท่ีของคนประจําเรือตําแหนงตางๆ และเขาใจคุณสมบัติ
ของคนประจําเรือ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยและจริยธรรมท่ีดีในการปฏิบัติงาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดประเภทของเรือสินคา สวนประกอบโครงสรางพ้ืนฐานของตัวเรือ ชนิดของสินคา ตาม
ประเภทเรือ

2. กําหนดนิยามคาํศัพท  กฎขอบังคับและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานของเรือและ อุปกรณบน
เรืออัตราคนประจําเรือ

3. วิเคราะหหนาท่ีและความรับผิดชอบของคนประจําเรือในตําแหนงตางๆ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะ ประเภทเรือสินคาชนิดตาง ๆ สวนประกอบและโครงสรางพ้ืนฐานตัวเรือ ชนิดของสิน
คาท่ีเรือบรรทุกกฎขอบังคับและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับมาตรฐานของเรือและอุปกรณ อัตราคนประจําเรือ คุณ
สมบัติ หนาท่ีและความรับผิดชอบของคนประจําเรือในตําแหนงตางๆ

3101-2509 โครงสรางเรือ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางของเรือชนิดตาง ๆ โครงสรางสวนประกอบหลักตาง ๆ ของเรือ
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกลักษณะความเครียดและความเคนท่ีเกิดกับตัวเรือขณะอยูในทะเลและอยูใน
เมืองทาและการทรงตัวของเรือ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด โครงสรางของเรือชนิดตาง ๆ สวนประกอบหลักของเรือและลักษณะ
แรงที่กระทําตอโครงสรางเรือ

2. จําแนกโครงสรางของเรือชนิดตาง ๆ สวนประกอบหลักตาง ๆ ของเรือ
3. จําแนกลักษณะ ผลกระทบของแรง ความเครียดและความเคนท่ีเกิดกับตัวเรือขณะอยูในทะเลและ
อยูในเมืองทาและการทรงตัวของเรือ

4. จําแนกขอกําหนดขอบังคับและอนุสัญญาท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของโครงสรางตัวเรือ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะ ชนิดของเรือสินคา โครงสรางและสวนประกอบหลักของเรือชนิดตาง ๆ ความเครียด
และความเคนของตัวเรือขณะอยูในทะเลและอยูในเมืองทา การทรงตัวของเรือ ผลกระทบของแรงภายในและ
แรงภายนอกท่ีมากระทํากับโครงสรางตัวเรือ ขอบังคับและอนุสัญญาท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของโครง
สรางตัวเรือ  Load Line Convention 1969
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3101-2510 การดํารงชีพในเรือและการชวยชีวิต * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการดํารงชีพในทะเล การใชอุปกรณดํารงชีพ
2. เพ่ือใหสามารถใชเรือกูภัย ยานชูชีพและเรือชวยชีวิต และอุปกรณการกูภัยและการดํารงชีพใน
ทะเล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย  จริยธรรม ในการดํารงชีพในทะเลและการชวยชีวิตไดอยางปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. รักษาความปลอดภัย สถานการณฉุกเฉิน หลักเกณฑของการดํารงชพีในทะเล การชวยเหลือผู
ประสบภัยทางทะเล

2. ทดสอบและปฏิบัติ อุปกรณชักหยอนยานชูชีพ เคร่ืองยนตและสวนประกอบของเรือชวยชีวิต การ
ปฏิบัติตนระหวางอยูในยานชูชีพ  การปฐมพยาบาล วิทยุฉุกเฉิน

3. ทดสอบการสละเรือใหญ สัญญาณขอความชวยเหลือ ขณะประสบภัยทางทะเล
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัย การปฏิบัติตนในสถานการณฉุกเฉินหลักเกณฑของการดํารง
ชีพในทะเล การใชอุปกรณดํารงชีพ การชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล การปฏิบัติการยานชูชีพและเรือกูภัย
อุปกรณชักหยอนยานชูชีพเคร่ืองยนตและสวนประกอบเรือชวยชีวิต การสละเรือใหญ สัญญาณขอความชวย
เหลือ การปฏิบัติตนระหวางอยูในยานชูชีพ การปฐมพยาบาลผูประสบภัย วิทยุฉุกเฉิน

3101-2511 การปฐมพยาบาลและการดับไฟเบ้ืองตน * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการปฐมพยาบาลและการดับไฟเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหสามารถตรวจอาการผูเจ็บปวยหรือผูไดรับอุบัติเหตุในเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหสามารถใชอุปกรณเคร่ืองมือดับไฟและวิธีการดับไฟ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานอยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปฐมพยาบาลและการดับไฟเบ้ืองตน
2. ทดสอบการปฐมพยาบาล  การชวยเหลือผูบาดเจ็บ รวมถึงการจัดเตรียมชุดอุปกรณและเวชภัณฑ
การปฐมพยาบาล การใชยาประเภทตาง ๆ การใชออกซิเจน  การใชยาโดยการฉีด

3. วิเคราะหการเกิดไฟ การปองกันไฟ  การใชเคร่ืองมือดับเพลิงประเภทตาง ๆ รวมถึงการจัดองคกร
สําหรับการดับไฟ  วิธีดับไฟ

4. ทดสอบในการใชเคร่ืองมือและอุปกรณในการปฐมพยาบาล  การดับไฟ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการปฐมพยาบาล อาการท่ีแสดงถึงความมีชีวิต ชุดอุปกรณและเวชภัณฑ

ปฐมพยาบาล อุบัติเหตุเก่ียวกับกระดูกหักขัดเคล่ือน การเคล่ือนยายผูปวย การหามโลหิต บาดแผลและการทํา
แผล การรักษาผูปวย โดยคําแนะนําผานทางวิทย ุการจัดการผูปวยเน่ืองจากอาการช็อค  การผายปอด การกระตุน
หัวใจ การศัลยกรรมเบ้ืองตน ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับยา  การใหยาโดยการฉีด การใชออกซิเจน การเกิดไฟ หลัก
การปองกันมิใหเกิดไฟ อุปกรณตรวจจับไฟ เคร่ืองมือดับเพลิงประเภทตาง ๆ และ การใชอุปกรณดับเพลิง สาย
สูบนํ้าหัวฉีด เคร่ืองชวยหายใจ การจัดองคกรสําหรับการดับไฟ วิธีการดับไฟ

3101-2512 การฝกภาคทะเล * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการปฏิบัติงานและดํารงชพีบนเรือ ตามขอบังคับตาง ๆ บนเรือ
2. เพ่ือใหสามารถใชชีวิตในเรือ รวมถึงประสบการณการทํางานตาง ๆ ในตําแหนงฝายชางกลเพ่ือให
สามารถปฏิบัติเก่ียวกับระบบส่ือสารทางทะเล การเขายามรวมถึงงานในฝายชางกลท้ังหมด

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานและมีความรอบคอบ ปลอดภัย ในการปฏิบัติงานในเรือ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการปฏิบัติงานและดํารงชพีบนเรือ ตามขอบังคับตาง ๆ บนเรือ
2. ปฏิบัติงานในหนาท่ียามเรือเดิน และยามเรือจอด และการเขายามฝายชางกล
3. ทดสอบเคร่ืองกลและระบบทอทางในเรือ การรับสงสูบถายนํ้ามันและนํ้าระบบขับเคล่ือนระบบ
ไฟฟา

4. ทดสอบการกลเบ็ดเตล็ด สถานีดับไฟ สถานีเรือชวยชีวิต สถานีสละเรือใหญ ความรูท่ัวไป
เก่ียวกับการเดินเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการปฏิบัติงานและดํารงชีพบนเรือ หนาท่ียามเรือเดินและยามเรือ

จอด การเขายามฝายชางกล เคร่ืองกลและระบบทอทางในเรือ การรับสงสูบถายนํ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิง ระบบขับ
เคล่ือนเรือ ระบบไฟฟา การกลเบ็ดเตล็ด สถานีดับไฟ สถานีเรือชวยชีวิต สถานีสละเรือใหญ ความรูท่ัวไปเก่ียว
กับการเดินเรือ ความรูท่ัวไปเก่ียวกับระบบส่ือสารทางทะเล  (ตองฝกปฏิบัติในเรือไมนอยกวา 30 วัน)

3101-2513 การซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผนและซอมบํารงุเคร่ืองจักรกลบนเรือ
2. เพ่ือใหสามารถจัดการวางแผนและซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลบนเรือ
3. เพ่ือใหมีเจตคติและเห็นความสําคัญของการวางแผนซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลบนเรือ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผนและซอมบํารงุเคร่ืองจักรกลบนเรือ
2. จัดระบบการบํารงุรักษา วางแผน กําหนดตารางซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลบนเรือ
3. วิเคราะหขอขัดของ ซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลบนเรือตามระยะเวลา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวางแผนซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลบนเรือ เคร่ืองจักรใหญ เคร่ืองยนต

ขับเคล่ือน เคร่ืองกําเนิดไฟฟา  เคร่ืองจักรชวยภายในหองเคร่ืองและเคร่ืองจักรกลท่ีติดต้ังบนดาดฟาเรือ  การนํา
แผนการซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือไปประยุกตใชงานเพื่อใหเครื่องจักรกลมีอายุและประสิทธิภาพในการใช
งานท่ียาวนาน

3101-2514 อิเล็กทรอนิกสและการส่ือสารเรือ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเขม็ทิศ เรดาร โซนาและวิทยุสื่อสารภายในเรือ
2. เพ่ือใหสามารถใชและบํารุงรักษาเข็มทิศ เรดาร โซนา และแผนท่ีเดินเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและรับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบการทํางานของเข็มทิศ  เรดาร  โซนา และวิทยุสื่อสารเรือ
2. ปฏิบัติการใชเข็มทิศ  เรดาร  โซนา  และแผนท่ีการเดินเรือ
3. วิเคราะหขอขัดของของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเข็มทิศเดินเรือเรดาร  โซนา วิทยุสื่อสารภายในเรือ การใชแผนท่ีเดินเรือ การ

หาระยะทางจากแผนท่ีเดินเรือ  ระบบอิเล็กทรอนิกสของเคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชในเรือ  ระบบความปลอดภัย
ระบบปองกันอันตราย และระบบขอความชวยเหลือในการเดินเรือ

3101-2515 ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถใชภาษาอังกฤษเก่ียวกับการปฏิบัติงานเก่ียวกับฝายชางกลเรือท่ัวไป
2. เพ่ือใหสามารถส่ือสารดวยภาษาอังกฤษท่ีใชภายในเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการใชภาษาไดรอบคอบและระมัดระวัง

มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตอส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ ในการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ัวไปชางกลเรือ ดวยการฟง การพูด
การอานการเขียน
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2. ติดตอส่ือสารดวยภาษาอังกฤษในการเตรียมเคร่ืองจักรใหญกอนเรือออกและเลิกใช
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝกปฏิบัติหลักการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี
ชางกลเรือ การเตรียมเคร่ืองใหญกอนเรือออกเดินทาง การเลิกเคร่ืองจักรใหญ

3101-2516 ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี  2 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถใชภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีฝายชางกลเรือ ในระดับท่ีสูงข้ึน
2. เพ่ือใหสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชในสถานการณตาง ๆ ในเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการใชภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบการปฏิบัติงานท่ีใชภาษาเปน
2. ติดตอส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ ในปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ัวไปชางกลเรือ การเดินทางเขาทาเรือ การ
ทําไอนํ้าของหมอนํ้าดวยการฟง การพูด การอานการเขียน

3. ติดตอส่ือสารดวยภาษาอังกฤษในการติดตอส่ือสารและคําส่ังในการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝกปฏิบัติ การใชภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ ท่ีเก่ียวกับการเดินทางเขาทาของเรือทีเคล่ือน
โดยเคร่ืองยนตและเคร่ืองกังหันไอนํ้า การทําไอนํ้าของหมอนํ้า

3101-2517 กฎหมายพาณิชยนาวี 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชกฎหมายพาณิชยนาวี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกและนําขอกําหนดของกฎหมายพาณชินาวีมาใชในการปฏิบัติงาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการใชกฎหมายอยางรอบคอบ ถูกตอง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชกฎหมายพาณิชยนาวี และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
2. วิเคราะหกําหนดการใชกฎหมายพาณิชยนาวี
3. วิเคราะหเอกสารการรับรองความปลอดภัย ตาง ๆ ของกฎหมายพาณชิยนาวี  การควบคุมมลภาวะ
ทางทะเล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความเปนมาของกฎหมายท่ัวไปและกฎหมายพาณชิยนาวี หนวยงานสากลท่ีเก่ียวของเอกสารรับ

รองความปลอดภัยตาง ๆ กฎหมายพาณิชยนาวีท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยของเรือ และการควบคุมมลภาวะทาง
ทะเล

3101-2518 วายนํ้า 1 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและเทคนิคการวายนํ้า กติกาและการแขงขันวายนํ้า
2. เพ่ือใหสามารถวายนํ้าเบ้ืองตนท่ัวไปและการวายนํ้าประเภทตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีทํางานดวยความรับผิดชอบคํานึงถึงความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคนิคการวายนํ้า กติกาและการแขงขันวายนํ้า
2. วายนํ้าเบ้ืองตนท่ัวไปและการวายนํ้าประเภทตาง ๆ
3. วิเคราะห ทดสอบ ทดลองการชวยชีวิตคนในนํ้าแบบตางๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติทักษะเบ้ืองตนของการวายนํ้า การวายน้ําประเภทตาง ๆ เทคนิคการวายนํ้า กติกาและ

การแขงขันวายนํ้า

3101-2519 ศิลปะปองกันตัว 1 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและความสําคญัของศลิปะการปองกันตัว
2. เพ่ือใหสามารถใชศิลปะการปองกันตัวแบบตาง ๆ ในการปองกันตัว
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการสรางคุณธรรมและความมีนํ้าใจเปนนักกีฬา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและความสําคญัของศลิปะการปองกันตัว
2. ใชศิลปะการปองกันตัวแบบตาง ๆ ในการปองกันตัว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความเปนมา และหลักการของศิลปะการปองกันตัว วิธีฝกศิลปะการปองตัว
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3101-4501 ปฏิบัติงานเทคนิคเครือ่งกลเรือพาณิชย  1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับเคร่ืองสูบและระบบทอทางในเรือ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับเคร่ืองจักรชวยตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความมีวินัย ความรับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. ใช บํารุงรักษา ตรวจซอมเคร่ืองสูบและระบบทอทางในเรือ
2. ใช บํารุงรักษา ตรวจซอมเคร่ืองจักรชวยตาง ๆ ในเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในเรือพาณิชยเก่ียวกับงานเคร่ืองสูบและระบบทอทางในเรือ  เคร่ืองจักรชวยตาง ๆ

3101-4502 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย  2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับเคร่ืองกลไฟฟาในเรือ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับเคร่ืองปรับอากาศและทําความเย็นในเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยทีดีในการทํางานดานความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ใช บํารุงรักษา ตรวจซอมเคร่ืองกลไฟฟา การขนานไฟในเรือ
2. ใช บํารุงรักษา ตรวจซอมเคร่ืองปรับอากาศและทําความเย็นในเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในเรือพาณิชยเก่ียวกับงานเคร่ืองกลไฟฟา การขนานไฟ เครื่องปรับอากาศและทําความเย็น

ในเรือ

3101-4503 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย  3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถใช บํารุงรักษา วิเคราะหการทํางานเคร่ืองยนตขับเคล่ือนหลักของเรือ
2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยทีดีในการทํางานดวยความมีวินัย และความรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. ใช บํารุงรักษา เคร่ืองยนตขับเคล่ือนหลักของเรือ
2. วิเคราะหแกไขขอขัดของเคร่ืองยนตขับเคล่ือนหลักของเรือ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในเรือพาณิชยเก่ียวกับงานเคร่ืองยนตขับเคล่ือนหลักภายในเรือ

3101-4504 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย  4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผนซอมบํารุงงานเครือ่งกลเรือ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการเตรียมเคร่ืองงานการเลิกเคร่ืองจักรใหญ
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห แกปญหาเคร่ืองกลเรือ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความลับผิดชอบ และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผนซอมบํารุงงานเครือ่งกลเรือ
2. กําหนดการวางแผนซอมบํารุงงานเครือ่งกลเรือ การเตรียมเคร่ืองจักรใหญ
3. วิเคราะหแกไขปญหางานเคร่ืองกลเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในเรือพาณิชยเก่ียวกับการวางแผนซอมบํารุง วิเคราะหหางานเคร่ืองกลเรือ การเตรียมเครื่อง

และการจัดเคร่ืองจักรใหญ

3101-6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลย ี   วางแผน   นํา

เสนอโครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
ใหเสร็จในเวลาที่กําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผล
งานใหคณะกรรมการประเมินผล
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

จุดประสงค

ผูทีส่าํเร็จการศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู  พทุธศกัราช  2546   ประเภทวิชาอุต
สาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคการผลติ สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน และผูชวย
วิศวกร มีความรู ความสามารถ  เจตคติ และประสบการณดานตาง ๆ  ดังตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร    
นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคนิคการผลิตใหเกิดความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเทคนิคการผลิต ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะหแกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
เทคนิคการผลิต

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม
และกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สือ่สารทางเทคนิคในงานอาชพี
2. จัดการระบบฐานขอมลูในงานอาชพี
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร   วิทยาศาสตร   เทคโนโลยแีละกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ  ควบคมุและพฒันาคณุภาพงาน
5. แสดงบคุลกิภาพและคณุลกัษณะของชางเทคนิค
6. อานแบบ  เขยีนแบบงานเทคนิคการผลติ
7. จําแนกวัสดุและเทคนิควิธกีารผลติ
8. วัดและตรวจสอบขนาดชิน้งานการผลติ

สาขางานเคร่ืองมอืกล
9. อานแบบ   เขยีนแบบชิน้สวนเคร่ืองกล
10. เลอืกวัสดุและกระบวนการผลติชิน้สวนเคร่ืองกล
11. วางแผน  และควบคมุการผลติชิน้สวนเคร่ืองกล
12. วัด  ตรวจสอบและแกปญหาการผลติชิน้สวนเคร่ืองกล

สาขางานอปุกรณจบัยึด
9. อานแบบ   เขยีนแบบอุปกรณจับยดึ
10. เลอืกวัสดุ   และกระบวนการผลติอุปกรณจับยดึ
11. วางแผนและควบคมุการผลติอุปกรณจับยดึ
12. วัด  ตรวจสอบและแกปญหาการผลติอุปกรณจับยดึ
13. ประกอบ  ติดต้ัง  ทดสอบ  วิเคราะหและแกปญหาชดุอุปกรณจับยดึ

สาขางานแมพมิพโลหะ
9. อานแบบ  เขยีนแบบแมพมิพโลหะ
10. เลอืกวัสดุและกระบวนการผลติแมพมิพโลหะ
11. วางแผนและควบคมุกระบวนการผลติแมพมิพโลหะ
12. วัด  ตรวจสอบและแกปญหาการผลติแมพมิพโลหะ
13. ประกอบ   ติดต้ัง   ทดสอบ   วิเคราะหและแกปญหาชดุแมพมิพโลหะ
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สาขางานแมพมิพพลาสตกิ
9. อานแบบ  เขยีนแบบแมพมิพพลาสติก
10. เลอืกวัสดุและกระบวนการผลติแมพมิพพลาสติก
11. วางแผนและควบคมุกระบวนการผลติแมพมิพพลาสติก
12. วัด  ตรวจสอบและแกปญหาการผลติแมพมิพพลาสติก
13. ประกอบ   ติดต้ัง   ทดสอบ   วิเคราะหและแกปญหาชดุแมพมิพพลาสติก

สาขางานเทคนิคเคร่ืองจกัรกลเกษตร
9. อานแบบ  เขยีนแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร
10. ออกแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร
11. วางแผนและควบคมุการผลติเคร่ืองจักรกลเกษตร
12. ประกอบ   ติดต้ัง   ทดสอบ   วิเคราะหและแกปญหาเคร่ืองจักรกลเกษตร

สาขางานสิง่แวดลอม
9. บาํบดันํ้าเพือ่การบริโภคจากแหลงธรรมชาติทางกายภาพและทางเคมี
10. บาํบดันํ้าเสยีและบาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้าเสยีจากอุตสาหกรรม
11. ควบคมุมลพษิทางอากาศ
12. ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
13. จัดการสารอันตรายและกากของเสีย
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

                                                            

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร   รวมไมนอยกวา  90  หนวยกิต   ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 14  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 22  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 20 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 90 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุงหรือ ชางกลโรงงาน
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5)
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
3100-0004 วัสดุชาง 2 (2)
3100-0005 งานวัดละเอียด 2 (3)
3102-0001 ชิน้สวนเคร่ืองกล 3 (3)
3102-0002 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน 3 (5)
3102-0003 งานเคร่ืองมือกล 3 (5)
3102-0004 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (3)

รวม   22 (34)
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1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 14 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3)
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3)
3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 22 หนวยกิต
        ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-8  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3102-2001 งานกระบวนการเคร่ืองมือกล 3 (5)
3102-2002 โปรแกรม ซีเอ็นซี 2 (4)
3102-2003 งานเคร่ืองมือกล ซีเอ็นซี 2 (4)
3102-2004 เทคโนโลยี แคด-แคม 3 (5)
3100-0108 ช้ินสวนเคร่ืองกล 3 (3)
3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 (3)
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3)
3100-0118 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 3 (3)
3100-0115 กรรมวิธีการผลิต 2 (2)
3100-0154 การศึกษางาน 2 (2)

รวม 24 (33)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 6 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง

หรือเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกิตท่ีกําหนด
1. วิชาชีพสาขางานเครื่องมือกล

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3102-2101 อานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องกล 2 (3)
3102-2102 งานเคร่ืองมือกล 1 3 (5)
3102-2103 งานเคร่ืองมือกล 2 3 (5)
3102-2104 งานเคร่ืองมือกล 3 3 (5)
3102-2105 งานเคร่ืองมือกล 4 3 (5)
3102-2106 เทคโนโลยีเคร่ืองมือกล 2 (3)
3102-2107 งานเคร่ืองมือกลอัตโนมัติ 3 (5)
3102-2108 งานกระบวนการเครื่องมือกลชั้นสูง 3 (5)
3102-2109 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิต 2 (4)
3102-2110 งานปรับฟตเคร่ืองกล 3 (5)
3102-2111 การประมาณราคา 2 (2)
3102-2112 งานสรางเคร่ืองมือตัด 3 (5)
3102-2113 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 3 (5)
3102-2114 งานอบชุบโลหะ 3 (5)
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3102-4101 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองมือกล 1 5 (*)
3102-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองมือกล 2 5 (*)
3102-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองมือกล 3 5 (*)
3102-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองมือกล 4 5 (*)

2. วิชาชีพสาขางานอุปกรณจับยึด
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3102-2201 อานแบบและเขียนแบบอุปกรณจับยึด 2 (3)
3102-2202 งานสรางอุปกรณจับเจาะ 3 (5)
3102-2203 งานสรางอุปกรณจับยึดงานเคร่ืองมือกล 3 (5)
3102-2204 งานสรางอุปกรณจับยึดงานประกอบ 3 (5)
3102-2205 งานสรางอุปกรณจับยึดงานตรวจสอบ 3 (5)
3102-2206 การออกแบบอุปกรณจับยึด 2 (3)
3102-2107 งานเคร่ืองมือกลอัตโนมัติ 3 (5)
3102-2109 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิต 2 (4)
3102-4201 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 1 5 (*)
3102-4202 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 2 5 (*)
3102-4203 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 3 5 (*)
3102-4204 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 4 5 (*)

3. วิชาชีพสาขางานแมพิมพโลหะ
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3102-2301 อานแบบและเขียนแบบแมพิมพโลหะ 2 (3)
3102-2302 งานสรางแมพิมพตัดและเจาะโลหะ 3 (5)
3102-2303 งานสรางแมพิมพพับและขึ้นรูปโลหะ 3 (5)
3102-2304 งานสรางแมพิมพผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ 3 (5)
3102-2305 งานสรางแมพิมพแบบตอเน่ือง 3 (5)
3102-2306 การออกแบบแมพิมพโลหะ 2 (3)
3102-2307 งานซอมและบํารุงรักษาแมพิมพโลหะ 3 (5)
3102-2308 เทคโนโลยีแมพิมพโลหะ 2 (3)
3102-2309 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิตแมพิมพโลหะ 2 (4)
3102-4301 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ1 5 (*)
3102-4302 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ2 5 (*)
3102-4303 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ3 5 (*)
3102-4304 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ4 5 (*)
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4. วิชาชีพสาขางานแมพิมพพลาสติก
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3102-2401 อานแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติก 2 (3)
3102-2402 งานสรางชิ้นสวนแมพิมพฉีดพลาสติก 3 (5)
3102-2403 งานสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสองแผน 3 (5)
3102-2404 งานสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบแยกดานขาง 3 (5)
3102-2405 งานสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสามแผน 3 (5)
3102-2406 งานซอมและบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 3 (5)
3102-2407 การออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติก 2 (3)
3102-2408 เทคโนโลยีพลาสติก 2 (3)
3102-2409 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก 2 (4)
3102-2410 งานสรางแมพิมพเปาพลาสติก 3 (5)
3102-2411 งานสรางแมพิมพอัดพลาสติก 3 (5)
3102-2412 งานสรางแมพิมพกดอัดขึ้นรูปพลาสติก 3 (5)
3102-2413 งานสรางแมพิมพขึ้นรูปพลาสติกแผน 3 (5)
3102-2414 งานสรางแมพิมพขึ้นรูปยาง 3 (5)
3102-4401 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก 1 5 (*)
3102-4402 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก 2 5 (*)
3102-4403 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก 3 5 (*)
3102-4404 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก 4 5 (*)

5. วิชาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3102-2501 การอานแบบ เขียนแบบเคร่ืองจักรกลเกษตร 2 (3)
3102-2502 งานประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลเกษตร 3 (5)
3102-2503 งานออกแบบเคร่ืองจักรกลงานพืช 2 (3)
3102-2504 งานผลิตเครื่องจักรกลงานพืช 3 (5)
3102-2505 งานออกแบบเคร่ืองจักรกลสัตวนํ้า 2 (3)
3102-2506 งานผลิตเคร่ืองจักรกลสัตวนํ้า 3 (5)
3102-2507 งานออกแบบเคร่ืองจักรกลสัตวปก 2 (3)
3102-2508 งานผลิตเคร่ืองจักรกลสัตวปก 3 (5)
3102-2509 งานออกแบบเคร่ืองจักรกลปศุสัตว 2 (3)
3102-2510 งานผลิตเครื่องจักรกลปศุสัตว 3 (5)
3102-2511 งานออกแบบเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร 2 (3)
3102-2512 งานผลิตเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมเกษตร 3 (5)
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3102-4501 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองจักรกลเกษตร 1 5 (*)
3102-4502 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองจักรกลเกษตร 2 5 (*)
3102-4503 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองจักรกลเกษตร 3 5 (*)
3102-4504 ปฏิบัติงานเทคนิคเคร่ืองจักรกลเกษตร 4 5 (*)

6. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0221 เคมีส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3)
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 3 (3)
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5)
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3)
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 2 (3)
3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 2 (4)
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3102-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3102-0001 ช้ินสวนเคร่ืองกล 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเลือกใชงานชิน้สวนเคร่ืองจักรกล
2. เพ่ือใหสามารถเลือกชนิด ลักษณะ ขนาดช้ินสวนเคร่ืองจักรกลมาใชหรือทดแทนของเดิม
3. เพ่ือใหสามารถถอดประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกล และการบํารุงรักษา
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด  รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเลือกใชงานชิน้สวนเคร่ืองจักรกล
2. เลือกชนิด ลักษณะ ขนาดช้ินสวนเคร่ืองจักรกลมาใชหรือทดแทนของเดิม
3. ตรวจสอบ บํารุงรักษา ถอดประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับระบบงานสวม ช้ินสวนท่ีใชสงกําลังเคร่ืองจักรกล โบลทและนัต เพลา ล่ิม รองเล่ือน ตลับลูกปน

เฟอง  สายพานและ พูลเลย (Pulley) คลัช คัปปลิง เบรก การถอดประกอบ และการบํารุงรักษา

3102-0002 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน 3  (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การใชงานและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหสามารถลับคมตัด กลึง  กัด ไส เจาะ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงานและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน
2. ลับคมตัดมีดกลึง ดอกสวาน มีดไสใหถูกตองตามมาตรฐาน
3. ปรับต้ังประกอบอุปกรณชวย เลือกความเร็วรอบ ความเร็วตัดไดเหมาะสมกับงาน
4. กลึง  ไส  กัด  เจาะ  ข้ึนรูปช้ินงานตามแบบท่ีกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับอุปกรณประกอบของเคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด เคร่ืองไส เคร่ืองเจาะ งานลับมีด

กลึง ลับดอกสวาน งานกลึงปาดหนา กลึงปอกผิว กลึงตกบา งานควานรู งานเจาะรู งานรีมเมอร งานกัดราบ
งานกัดบาฉาก งานกัดรอง งานไสราบ งานไสรองฉาก  งานไสมุม   งานวัด ตรวจสอบช้ินงาน  งานบํารุงรักษา
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร
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3102-0003 งานเครือ่งมือกล 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางชิน้สวนเคร่ืองกลมาตรฐาน
2. เพื่อใหสามารถจําแนกมาตรฐานเกลียว มาตรฐานเรียว เฟองตรง
3. เพ่ือใหสามารถกลึงเกลียว  กลึงเรียว กัดแบงสวน เจียระไนราบ เจียระไนทรงกระบอก
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางชิน้สวนเคร่ืองกลมาตรฐาน
2. จําแนกมาตรฐานเกลียว มาตรฐานเรียว เฟองตรง
3. จัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณและกลึงเกลียว  กลึงเรียว กัดแบงสวน เจียระไนราบ เจียระไนทรง
กระบอก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับอุปกรณประกอบเคร่ืองเจียระไนราบ เจียระไนกลม มาตรฐานเกลียว

มาตรฐานเรียว  อุปกรณประกอบพิเศษ (Attachment) ในงานกลึง กัด ไสและเจียระไน งานกลึงเกลียว กลึงเรียว
กัดเฟองตรง เจียระไนราบ เจียระไนกลม การวัดตรวจสอบช้ินงานและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือกล

3102-0004 การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเครือ่งกล
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบแยกช้ิน ภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองกล การกําหนดขนาด สัญลักษณ การ
จัดทําตารางรายการวัสดุ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงส่ิงแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเครือ่งกล
2. ติดต้ังตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร การทํางานของโปรแกรมเขียนแบบ
3. เขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองกล 2 มิติ โดยใชคอมพิวเตอรชวย
4. เขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองกล 3 มิติ โดยใชคอมพิวเตอรชวย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรชวย การติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณ

คอมพิวเตอร การใชโปรแกรมในการเขียนชิ้นสวนเครื่องจักรกล 2 มิติ การใหขนาด ตัวอักษร สัญลักษณ ตา
รางรายการวัสดุ การเขียนภาพ 3 มิติ การประกอบ การแยกชิ้น
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3102-2001 งานกระบวนการเคร่ืองมือกล 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการผลิต ผลิตภัณฑโดยใชเคร่ืองจักรกล
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการและควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยเคร่ืองจักรกล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีตระหนักถึงคุณภาพของงาน  ความปลอดภัยมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวม
กับเพ่ือนรวมงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการผลิต ผลิตภัณฑโดยใชเคร่ืองจักรกล
2. วางแผนการ กําหนดลําดับข้ันการข้ึนรูปผลิตภัณฑดวยเคร่ืองจักรกล จากแบบงาน กําหนดวิธีการ
และเคร่ืองมือตรวจสอบท่ีใชในกระบวนการ

3. ผลิตและควบคุมกระบวนการผลิต  ผลิตภัณฑโลหะโดยใชเคร่ืองจักรกล
4. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑดวยเคร่ืองมือวัดและตรวจสอบและตรวจสอบระบบการผลิต

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการวางแผนการ กําหนดลําดับข้ันผลิต และผลิตช้ินสวนเคร่ืองมือกล  ลูกเบ้ียว  สกร ู เฟอง  ราง

เล่ือนตามแบบกําหนด โดยใชเคร่ืองมือกลและเคร่ืองมือ  (Tools) ท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน การตรวจสอบช้ิน
สวนเคร่ืองกลใหไดตามแบบกําหนด

3102-2002 โปรแกรม ซีเอ็นซี 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนโปรแกรม  เอ็นซี ท่ีใชควบคุมเคร่ือง ซีเอ็นซี
2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมใชกับชุดซิมมิวเลช่ันในลักษณะงานกลึง  งานกัด
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ  และปลอดภัย มีความ
ตระหนักถึงคุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของมาตรฐานโปรแกรม  ISO  และ EIA
2. เขาใจความหมายของคําสั่ง จีโคด และ เอ็มโคดพ้ืนฐาน
3. เขียนโปรแกรมและจําลองการทํางานดวยโปรแกรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับองคประกอบและการทํางานเคร่ืองมือกล  ซีเอ็นซี การกําหนดแนวแกน

(Axis) ระบบโคออดิเนทแบบ 2 แกน 3 แกน การกําหนดขนาด เอ็นซี การกําหนดจุดศูนยของเคร่ือง (Zero of
machine) จุดอางอิง (Reference Point) การควบคุมในระบบ ซีเอ็นซี องคประกอบโปรแกรม เอ็นซี ในรูปแบบ
บล็อก (Block) การเขียนโปรแกรมการเคล่ือนท่ีจากจุดไปจุด (Point to Point) เสนตรง (Liner-Interpolation)
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เสนโคง (Circular Interpolation) การชดเชยรัศมีมีดตัด การเตรียมแผนปฏิบัติงานการเขียนโปรแกรม เอ็นซี กับ
งานกลึง การเขียนโปรแกรม เอ็นซี กับงานกัด การเลือกใชเคร่ืองมือตัด(Cutting tools) เขียนโปรแกรม เอ็นซี
กับชุดซิมมิวเลช่ัน (Simulation) บนจอภาพการเขียนโปรแกรม เอ็นซีงานกลึง เขียนโปรแกรม เอ็นซี กับงานกัด
ตรวจสอบและแกไขโปรแกรม

3102-2003 งานเครือ่งมือกล ซีเอ็นซี 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานเครือ่งกลึง ซีเอ็นซี  เคร่ืองกัด ซีเอ็นซี  การใชและบํารุงรักษา
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณ

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการเขียนโปรแกรมการทํางาน บนเคร่ืองกลึง ซีเอ็นซี เคร่ืองกัด  เลือกใช
เคร่ืองมือตัด (Cutting tools) ทดลองงานกลึง ทดลองงานกัดกับเคร่ืองจักร ซีเอ็นซี

3. เพ่ือใหมีนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียด รอบคอบ  และปลอดภัยมีความตระหนัก
ถึงคุณภาพของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนคําสัง่พ้ืนฐาน ของ จีโคด และ เอ็มโคด
2. เขียนโปรแกรมกลึงและกัดงาน จําลองการทํางานของโปรแกรมท่ีเขียน
3. ผลิตช้ินงานโลหะโดยใชเคร่ือง CNC Lathe และ CNC Milling

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับหลักการทํางานของเคร่ืองมือกลท่ีควบคุมดวยระบบ ซีเอ็นซี (CNC

Machine Tools) ระบบการเคล่ือนท่ีตามแนวแกน (Axis) ระบบโคออดิเนท  การกําหนดจุดศูนยของเคร่ือง
(Zero of machine)  จุดศูนยของช้ินงาน (Zero of work) จุดอางอิง (Reference Point) เคร่ืองมือตัด (Cutting
Tools) ระบบการวัด (Measuring) ระบบการควบคุมการเคล่ือนท่ี องคประกอบของการทํางานกลึงและงานกัด
การสรางโปรแกรม (NC Program) เขียนโปรแกรม งานโปรแกรมกับชดุซิมมิวเลชัน่ (Simulation) บนเคร่ือง
จักรและการแกไข การเลือกใชเคร่ืองมือตัด (Cutting Tools) จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณและหองทดลองงาน
กลึง ทดลองงานกัด โดยใชการควบคุมดวยมือ (Manual) ทดลองงานกลึง ทดลองงานกัด แบบอัตโนมัติ

3102-2004 เทคโนโลยี แคด - แคม 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวหลักการใชโปรแกรม แคด–แคม
2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรม แคด–แคม สําหรับงาน 2 มิติ และ 3 มิติในสวนของ  Solid Modeling
3. เพ่ือใหมีความละเอียดรอบคอบ ตรงตอเวลา และความเปนระเบียบในการทํางาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของโปรแกรม แคด–แคม
2. ใชโปรแกรม แคด–แคม 2 มิติ และ 3 มิติ  Solid  Modeling  ทํา Drawing ทํา Assembly Generated

NC โปรแกรมสําหรบังานกัดและงานกลึง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการใชงาน ชนิดและโครงสรางของโปรแกรม CAD – CAM ใช
โปรแกรม CAD – CAM 2 มิติ และ 3 มิติ สราง Solid Modeling ดวยคําส่ังพ้ืนฐาน การแกไข  การทํา Drawing
ทําภาพประกอบ  (Assembly) ทํารายการวัสด ุ (Bill of Material ) ทําภาพฉาย ภาพชวย ภาพรายละเอียดเฉพาะ
ตําแหนง การพิมพภาพ ทําโปรแกรม NC งานกัด 2 มิติ 3 มิติ เชน คําสั่ง  Contour  Drill  Pocketing  Facing  NC
งานกลึง Rough Cut Finishing Drilling Boring Facing Threading  ตรวจสอบโปรแกรม NC  ดวยโปรแกรม
NC Verify

3102-2101 อานแบบและเขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองกล 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบและเขยีนแบบชิน้สวนเคร่ืองกล
2. เพ่ือใหมีความสามารถแยกช้ินสวนจากแบบภาพประกอบ นํามาเขียนแบบแยกชิ้นและ แบบ
ส่ังงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ
มาตรฐานวิชา

1. เขาใจหลักการอานแบบและเขยีนแบบชิน้สวนเคร่ืองกล
2. เขียนแบบภาพประกอบ  แบบแยกช้ินและแบบส่ังงานช้ินสวนเคร่ืองกล
3. เลือกใชช้ินสวนมาตรฐานช้ินสวนเคร่ืองกลจากตารางมาตรฐาน

คาํอธบิายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกช้ินจากภาพประกอบ  เขียนแบบส่ังงาน การกําหนด

ตารางวัสด ุการใหขนาดและกําหนดพิกัดขนาด พิกัดรูปทรงและผิวสําเร็จ การเลือกช้ินสวนมาตรฐาน  ช้ินสวนเคร่ือง
กล ตลับลูกปน สกร ูDowel pin แหวนล็อก

3102-2102 งานเครือ่งกล  1 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเคร่ืองมือกลและเครือ่งมือในการสรางชิน้สวนเคร่ืองกล
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการสรางช้ินสวนเคร่ืองกลไดตามมาตรฐาน
3. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบช้ินสวนท่ีสรางข้ึนไดตามมาตรฐานสากล
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัยโดยตระหนักถึงคุณภาพงาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานและการปรับต้ังเคร่ืองมือกลในการผลิต
2. อานแบบและเลือกใชเคร่ืองมือกลไดเหมาะสมกับลักษณะงาน
3. ปรับต้ัง ควบคุมเคร่ืองมือกลท่ีใชในการผลิตช้ินสวนเคร่ืองกล
4. ตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองกลดวยเคร่ืองมือวัดมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางช้ินสวนของเคร่ืองกล ลูกเบ้ียว เฟอง สกร ูรางเล่ือนตามแบบ ท่ี

กําหนด โดยเนนใหใชเคร่ืองมือกลและเคร่ืองมือ (Hand tool) ท่ีเหมาะสมตามลักษณะงาน วัดและตรวจสอบ
พรอมท้ังปรับแตงใหไดตามแบบและมาตรฐานท่ีกําหนด

3102-2103 งานเครือ่งกล  2 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการใชเคร่ืองมือกล เคร่ืองมือเฉพาะอยางในการสรางช้ินสวนเคร่ืองกล
2. เพ่ือใหสามารถสรางช้ินสวนเคร่ืองกลท่ีซับซอนและตรวจสอบใหไดตามมาตรฐานกําหนด
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ  ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการใชเคร่ืองมือกลและเคร่ืองมือเฉพาะอยางสรางช้ินสวนเคร่ืองกล
2. สราง ปรับแตง แกไข วิเคราะหข้ันตอนการสรางช้ินสวนเคร่ืองกลท่ีซับซอนไดตามแบบกําหนด
3. ตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองมือกลไดดวยเคร่ืองมือวัดตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการสรางช้ินสวนเคร่ืองมือกล  ดวยการเลือกใชเคร่ืองมือกลและอุปกรณชวย

งาน (Attachment) ตามความเหมาะสมตามลักษณะงานโดยเนนการสรางชิน้สวน  เฟองตางๆ เพลาสงกําลัง
เพลาเรียวมาตรฐาน เกลียวแบบพิเศษ เกลียวหลายปาก  เกลียวสงกําลัง วัดและตรวจสอบช้ินสวนท่ีสราง    ดวย
เคร่ืองมือวัดละเอียดท่ีไดมาตรฐาน  ประกอบและปรับแตงช้ินสวน ศึกษาและวิเคราะหงานท่ีทําเม่ือเกิดปญหา
พรอมท้ังบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ  และจัดทําช้ินสวนเคร่ืองมือกลท่ีชํารุดเพ่ือทดแทน
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3102-2104 งานเครือ่งกล  3 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขใจหลักการ วิธีการและเทคนิคการใชเคร่ืองมือกลสรางช้ินสวนเคร่ืองกลและการ
ประกอบเปนชุด

2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือกลในการสรางช้ินสวนเคร่ืองกลและการประกอบเปนชุดไดตาม
มาตรฐาน และตรวจสอบใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  ปลอดภัย  มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
สรุปและการรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลัก วิธีการและเทคนิคการใชเคร่ืองมือกลในการสรางและประกอบช้ินสวนเคร่ืองกล
2. ใชเคร่ืองมือกลสรางและประกอบช้ินสวนเคร่ืองกลไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด
3. ตรวจสอบช้ินสวนท่ีสราง  ดวยเคร่ืองมือวัดตามมาตรฐานท่ีกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการสรางช้ินสวนเคร่ืองกล โดยเลือกใชเคร่ืองมือกลตามความเหมาะสม

เลือกอุปกรณชวยงานชนิดพิเศษตามลักษณะงานท่ีสรางโดยเนนช้ินสวนเคร่ืองกลท่ีเปนชุด ระบบสงกําลัง
ระบบปอนอัตโนมัติ แขนสงกําลัง (Link) ระบบเบรคคลัช วัดและตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ใหไดตาม
แบบท่ีกําหนด ปรับแตงแกไขชุดอุปกรณเคร่ืองมือกลตามมาตรฐาน สรุปเขียนใบประกอบการทํางาน

2102-2105 งานเครือ่งกล  4 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหแบบ และวางแผนการสรางงานตามแบบ
2. เพ่ือใหสามารถการวางแผนการสรางช้ินสวน การตรวจสอบตามมาตรฐาน
3. เพื่อใหสามารถสราง ประกอบ  ตรวจสอบและแกไขช้ินสวนเคร่ืองกลใหไดมาตรฐาน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอุตสาหะ รอบคอบและปลอดภัย โดยคํานึงถึงคุณภาพ
ของผลงาน  สรุปและเขียนรายงานการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหและวางแผนการทํางานตามแบบกําหนดได
2. วางแผนการสรางชิ้นสวน การตรวจสอบตามมาตรฐาน
3. สรางช้ินสวนและประกอบช้ินสวนตรวจสอบและแกไขทดลอง
4. จัดทําคูมือการใชงานช้ินสวนเคร่ืองกลท่ีผลิต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการอานแบบ การวิเคราะหแบบ การวางแผนการสรางโดยเนนการจัดเปน

กลุมในการสรางช้ินสวนใหไดแผนงานท่ีกําหนดไว  ตลอดจนการตรวจวัด ประกอบ  ปรับแตง แกไข ทดลอง
ตรวจสอบใหไดมาตรฐานตามแบบ จัดทําคูมือการใชงานโดยบอกหนาท่ีรายละเอียดและการบํารุงรักษา

3102-2106 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางาน โครงสรางและสมรรถนะของเคร่ืองมือกลชนิดตางๆ
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการหาแรงปฏิกิริยาในการขึน้รูป แปรรูปโลหะดวยการตัดเฉือน (Metal

Cutting)
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชเคร่ืองมือกลและเคร่ืองมือตัดไดเหมาะสม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานตรงตอเวลา  ประหยัดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองมือกล
2. คํานวณหาแรงตางๆ จากการตัด เฉือน ข้ึนรูปดวยเคร่ืองมือกล
3. วิเคราะหความเหมาะสมในการตัด เฉือน ข้ึนรูปของเคร่ืองมือกล
4. เลือกใชวิธีการผลิตและเคร่ืองมือตัดไดเหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและทดลองเก่ียวกับหลักการทํางานและโครงสรางของเคร่ืองมือกลตางๆ เคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด

เครื่องเจียระไน เคร่ืองเจาะ หลักการตัดเฉือนโลหะ Metal Cutting คํานวณแรงตางๆ ในการตัดเฉือนการ
วิเคราะห การตัดเฉือนจากเศษท่ีเกิดข้ึนจากการตัดเฉือน

3102-2107 งานเคร่ืองมือกลอัตโนมัติ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของ เคร่ืองมือกล  CNC
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ือง CNC  LATHE  และ  CNC  MILLINGผลิตช้ินสวนเคร่ืองกล
3. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรม ปอนและแกไขโปรแกรม
4. มีความละเอียดรอบคอบตระหนักถึงความปลอดภัย ในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของ CNC
2. เขียนและปอนโปรแกรม ตามแบบส่ังงาน
3. วิเคราะหโปรแกรมและแกไขใหเหมาะสมกับการผลิต
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4. ใชเครื่อง CNC กลึงและกัด ในการผลิตช้ินงาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางของเคร่ือง CNC หลักการทํางาน การขับเคล่ือน การควบคุม  สวน
ประกอบทางกลและทางไฟฟา  คําสั่ง G และ Mโคดพื้นฐานและชุดคําสั่ง การเจาะ  การทําเกลียว  การควาน
การเขียน Macro โปรแกรมการเช่ือมตอระหวาง Controler  กับคอมพิวเตอร ชนิดของ Tool และการเลือกใช
งาน Mode ตางๆ ของ Control การ Setup ศูนยงาน ศูนยโปรแกรม เขยีนโปรแกรมงานกลึงและงานกัด การ
ทดลองกลึงและกัดงาน การแกปรบัโปรแกรมใหเหมาะสมกับการผลิต (Optimization) การเลือกใช  Cutting
condition

3102-2108 งานกระบวนการเคร่ืองมือกลช้ันสูง 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการเลือกใชเคร่ืองมือกลในการสรางช้ินสวนเคร่ืองกล การวัด
และตรวจสอบ

2. เพ่ือใหสามารถสรางช้ินสวนเคร่ืองกล  เพลา ลูกเบ้ียว เรียวมาตรฐาน เกลียวหลายปาก   ประกอบ
และปรับแตช้ินสวนเคร่ืองจักรกล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน ประณีตรอบคอบ  ตระหนักถึงความปลอดภัย มี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีการและเทคนิคการใชเคร่ืองมือกลในการสรางชิน้สวนเคร่ืองกล
2. วางแผนการผลิตกําหนดลําดับข้ันการผลิตช้ินสวนเคร่ืองกล
3. สรางช้ินสวนเคร่ืองกล เพลาสงกําลัง  เกลียว  ลูกเบ้ียว  เรียวมาตรฐาน จากแบบ
4. ปรับปรุงคุณสมบัติของช้ินสวนเคร่ืองกลดวยความรอน
5. ประกอบและปรับแตงช้ินสวนเคร่ืองกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานการสรางช้ินสวนเคร่ืองกลดวยเคร่ืองมือกลและอุปกรณชวยงาน

(Attachment)  ตามลักษณะงานโดยเนนการสรางช้ินสวนเคร่ืองกลเพลาสงกําลัง รองสไปน (Spline) เกลียว
หลายปาก ลูกเบ้ียว เรียวมาตรฐาน การอบชุบโลหะ ทําการวัดและตรวจสอบขนาดดวยเคร่ืองมือวัดละเอียด การ
ประกอบและปรับแตงช้ินสวน สรางช้ินสวนเพ่ือทดแทนช้ินสวนเคร่ืองมือกลท่ีชํารุด
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3102-2109 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิต 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรม CAD– CAM ช้ันสูง หลักการเขียน Surface Modeling
2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมวิเคราะหความแข็งแรงของวัสดุ (FEA)
3. เพ่ือใหมีความสะเอียดรอบคอบในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชคําสัง่เพ่ือเขยีน Surface Model
2. เขียนภาพ 3 มิติ  ในลักษณะ  Surface  Model
3. Generate โปรแกรม  NC จาก  Surface
4. สรางและแกไข  Post Processor
5. ใชโปรแกรมวิเคราะหการข้ึนรูปโลหะหรือพลาสติก
6. ใชโปรแกรมวิเคราะหความแข็งแรงของช้ินงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสราง หลักการทํางานของ CAD แบบ Surface Modeling การเขียน

Surface Modeling และ Solid Modeling การสรางและแกไขภาพ การ Generate File NC จาก Surface การทํา
Rough Cut, Semi Cut, Finishing, Pencil Milling, Restmaterial การจําลองการทํางานของงานกลึง งานกัด การ
ออกแบบแมพิมพโดยการใชคําสัง่ชวย Die Face หรือ Mold Design การใชโปรแกรมวิเคราะหการขึ้นรูปโลหะ
หรือข้ึนรูปพลาสติกการวิเคราะหความแข็งแรงวัสดุ 2 มิติ และ 3 มิติ ตัวอยางโปรแกรม Mechanical  Desktop,
UG, Pro Engineer, Inventor

3102-2110 งานปรับฟตเครือ่งกล 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการปรับแตงโครงสรางสวนประกอบของเครือ่งมือกล
2. เพ่ือใหสามารถปรับฟตช้ินสวนเคร่ืองมือกล  แกไขและสรางช้ินสวนใหมทดแทน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดีมีความเปนระเบียบ  รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปรับแตงโครงสราง สวนประกอบของเคร่ืองมือกลใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
2. จัดทําระบบและเอกสารควบคุมการบํารุงรักษาเคร่ืองมือกล
3. วิเคราะหสาเหตุขอเสียหาย วางแผน จัดข้ันการแกไขปรับปรุง
4. ปรับฟตและสรางช้ินสวนทดแทนใหเคร่ืองมือกลใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการซอมบํารุง ปรับแตงโครงสรางสวนประกอบของเคร่ืองมือกล ถอด

ประกอบ ปรับฟตช้ินสวน การขูดปรับรางเล่ือน สรางช้ินสวนทดแทนช้ินสวนท่ีสึกหรอหรือเสียหาย วิเคราะห
สาเหตุของการเสียหาย และการแกไขทําเอกสารควบคุมการบํารุงรักษาตามระบบมาตรฐาน ISO

3102-2111 การประมาณราคา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการแยกแบบชิน้งานการผลิตเพ่ือการประมาณราคาวัตถุดิบ ราคา
ตนทุน กําไร

2. เพ่ือใหสามารถแยกแบบงาน จําแนกขัน้ตอนการผลิต คํานวณเวลาการผลิตราคาตนทุนและกําไร
3. เพ่ือใหมีความละเอียดรอบคอบและทํางานอยางเปนระบบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประมาณงานผลิต
2. วิเคราะหข้ันตอนการผลิต เวลาการผลิต วัสดุ แรงงาน คาดําเนินการและกําไร
3. คํานวณราคาประมาณการในการผลิตและนําเสนอเพ่ือประมูล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการแยกแบบชิ้นงานการผลิต การคํานวณ การประมาณราคาวัตถุดิบ

การวิเคราะหเวลาตนทุน กําไรในการผลิต การทําเอกสารการประมาณราคาการผลิต

3102-2112 งานสรางเครือ่งมือตัด 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการออกแบบและสรางเครือ่งมือตัดชนิดพิเศษ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการวางแผนและสรางเคร่ืองมือตัดชนิดพิเศษ
3. เพ่ือใหตระหนักถึงการทํางานอยางปลอดภัย ความประณีตความเปนระเบียบ การตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบและสรางเครือ่งมือตัดชนิดพิเศษ
2. ออกแบบเคร่ืองมือตัดชนิดพิเศษ
3. สรางเคร่ืองมือตัดชนิดพิเศษ
4. ตรวจวัดแกไขปรับปรุง เคร่ืองมือตัดชนิดพิเศษ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน รูปแบบและมุมตางๆ  ของเคร่ืองมือตัดชนิดพิเศษ การเลือก

ใชวัสดุ การสรางเคร่ืองมือตัดชนิดพิเศษ แบบคมตัดเดียวและหลายคมตัด การจับยึด Insert  การเชื่อม Insert
การลับคมตัด การตรวจสอบขนาด การปรับปรุงคุณสมบัติโลหะดวยความรอน วิเคราะหและแกไขปรับปรุง
เคร่ืองมือตัด

3102-2113 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 3 (5)
(CIM)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการทํางานของระบบการผลิตอัตโนมัติโดยใชคอมพิวเตอรควบคมุแบบรวมจุด
ศูนยกลาง (CIM)

2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมเคร่ือง CNC หุนยนต  ระบบตรวจสอบ Vision  เขียน
โปรแกรม PLC และ ใชโปรแกรม MMI เพ่ือควบคุมรวมจุด

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานของระบบการผลิตและควบคมุอัตโนมัติ (CIM)
2. ออกแบบและจัดลําดับข้ันตอนการทํางานของอุปกรณ
3. เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางานท้ังระบบ
4. แกไขปรับปรุงโปรแกรมควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวดับหลักการผลิตอัตโนมัติ อุปกรณประกอบ CNC, Sensor, PLC, หุนยนต,ระบบ

Vision;วางข้ันตอนการทํางาน การเขียน Flow diagram การเขียนโปรแกรมควบคุม CNC, หุนยนต Vision,
PLC  และใชโปรแกรม  MMI  เพ่ือรวมระบบวิเคราะหและแกไขโปรแกรมใหเหมาะสม

3102-2114 งานอบชุบโลหะ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติโลหะ
2. เพ่ือใหสามารถปรับปรุงคุณสมบัติเหล็กกลา ชุบแข็ง อบออน อบปรับโครงสรางและตรวจสอบ
ความแข็ง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีตระหนักถึงคุณภาพของงาน ความปลอดภัยและมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติโลหะ
2. จัดเตรียมเคร่ืองมือ องคประกอบและอบชุบโลหะช้ินงานโดยกระบวนการ Case –Hardening,

Pack Carburizing ไดคุณสมบัติตามกําหนด
3. จัดเตรียมเคร่ืองมือ องคประกอบและอบชุบเหล็กเคร่ืองมือ (Tool Steel) โดยใชกระบวนการอบ
ออน (Annealing) อบปรับโครงสราง (Normalizing) ไดคุณสมบัติตามแบบกําหนด

4. ใชเคร่ืองมือตรวจสอบคุณสมบัติความแข็งของช้ินงานแบบ Rockwell, Brinel, Shor, Vicker
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอบชุบโลหะโดยวิธีตางๆ การจําแนกมาตรฐานของเหล็กกลาสําหรับ
อบชุบ จําแนกโครงสรางของเหล็กกลาเม่ือถูกกระทําดวยกระบวนการทางความรอนและการเปล่ียนแปลงไป
เน่ืองจากเวลาและอุณหภูมิ เคร่ืองมือและอุปกรณในการอบชุบและตรวจสอบความแข็งโลหะ การเลือก
กระบวนการอบชุบท่ีเหมาะสมกับชนิดของเหล็กกลา การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนกับการอบชุบโลหะ

3102-4101 ปฏิบัติงานเทคนิคเครือ่งมือกล  1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ข้ันตอนการผลิตช้ินสวนเคร่ืองมือกลชนิดความเท่ียงตรงสูง
2. เพ่ือใหสามารถสรางและตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองมือกลชนิดความเท่ียงตรงสูง
3. เพ่ือใหสามารถทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนการผลิตช้ินสวนเคร่ืองมือกลชนิดความเท่ียงตรงสูง
2. สรางช้ินสวนเคร่ืองมือกลชนิดความเท่ียงตรงสูง
3. วัด ตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองมือกลชนิดความเท่ียงตรงสูง (High precision measuring)
4. บํารุงรักษาเคร่ืองมือกล และเคร่ืองจักรกลใหมีสภาพพรอมใชงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางช้ินสวนเคร่ืองมือกลในระดับความเท่ียงตรงสูง โดยทําการ

ผลิตตามแบบส่ังงานท่ีกําหนด ใชเคร่ืองมือวัดชนิดความเท่ียงตรงสูง (High Precision Measuring) เพ่ือวัดและ
ตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองมือกลใหเท่ียงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือกลและเคร่ือง
จักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย
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3102-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล  2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือตัดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS
2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรม CAD มาชวยในการเขียนแบบ ออกแบบเคร่ืองมือตัดและควบคุม
เคร่ืองจักรกลในการสรางเคร่ืองมือตัดใหไดตามมาตรฐาน

3. เพ่ือใหสามารถทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือตัดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS
2. ออกแบบเคร่ืองมือตัดโดยใชโปรแกรม CAD
3. ควบคุมเคร่ืองมือกลในการสรางเคร่ืองมือตัดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS
4. ตรวจสอบ วัดความแข็งเคร่ืองมือตัดไดตามมาตรฐานสากล
5. บํารุงรักษาเคร่ืองมือกล  และเคร่ืองจักรกลใหมีสภาพพรอมใชงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบเคร่ืองมือตัดโดยใชโปรแกรม CAD ในการออกแบบ ควบ

คุมเคร่ืองมือกลสรางเคร่ืองมือตัดใหไดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS  ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผล
ผลิตใหไดมาตรฐาน นําเทคโนโลยีใหมมาชวยในการเขียนแบบและออกแบบ ปรับซอมและบํารุงรักษาเคร่ือง
มือกลใหทํางานอยางประสิทธิภาพและปลอดภัย

3102-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล  3 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ข้ันตอนในการสรางช้ินสวนเคร่ืองมือกลตามมาตรฐานของสากล
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบช้ินสวนเคร่ืองมือกลโดยใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ (CAD)
3. เพ่ือใหสามารถสรางช้ินสวนเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลโดยใชเคร่ืองมือกล CNC
4. เพ่ือใหสามารถทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนการสรางช้ินสวนเคร่ืองมือกลตามมาตรฐานของสากล
2. ออกแบบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลโดยใช โปรแกรม CAD
3. สรางช้ินสวนเคร่ืองจักรกลดวยเคร่ืองมือกล  CNC
4. ตรวจสอบผลผลิตใหไดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS
5. บํารุงรักษาเคร่ืองมือกล  CNC ใหมีสภาพพรอมใชงาน



สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

105

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลโดยการนําเทคโนโลยีใหมมาชวยใน

การออกแบบ โปรแกรม CAD การควบคุมการทํางานของเคร่ืองมือกล CNC เพ่ือผลิตช้ินสวนเคร่ืองจักรกลให
ไดตามมาตรฐานสากล ซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือกล CNC ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

3102-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องมือกล  4 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือกลตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS
2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรม CAD มาชวยในการเขียนแบบ ออกแบบเคร่ืองมือกลและควบคุม
เคร่ืองจักรกลในการสรางเคร่ืองมือกลใหไดตามมาตรฐาน

3. เพ่ือใหสามารถทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัยตระหนักถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือกลตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS
2. ออกแบบเคร่ืองมือกลโดยใชโปรแกรม CAD
3. ควบคุมเคร่ืองมือกลในการสรางเคร่ืองมือกลตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS
4. ตรวจสอบ วัดความแข็งเคร่ืองมือตัดไดตามมาตรฐานสากล
5. บํารุงรักษาเคร่ืองมือกล  และเคร่ืองจักรกลใหมีสภาพพรอมใชงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบเครื่องมือกลโดยการนําเทคโนโลยีใหมชวยในการออกแบบ

โปรแกรม CAD การควบคุมการทํางานของเคร่ืองมือกล CNC เพ่ือผลิตเคร่ืองมือตัดใหไดตามมาตรฐานสากล
ซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือกล CNC ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

3102-2201 อานแบบและเขียนแบบอุปกรณจับยึด 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอาน เขียนแบบอุปกรณจับยึด
2. เพ่ือใหสามารถอานแบบและเขียนแบบอุปกรณจับยึด
3. เพ่ือใหสามารถแยกช้ินสวนจากแบบนํามาเขียนแบบแยกช้ินสวนและแบบส่ังงาน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบและเขียนแบบอุปกรณจับยึด
2. เขียนแบบแยกช้ินและแบบส่ังงานอุปกรณจับยึด
3. เลือกช้ินสวนมาตรฐานจากตารางมาตรฐานมาใชในแบบแยกช้ินและแบบส่ังงานอุปกรณจับยึด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบและเขียนแบบอุปกรณจับยึด การกําหนดตําแหนงอางอิง

การกําหนดพิกัดความเผ่ือ การเขียนแบบแยกช้ินจากภาพประกอบ การเขียนแบบสั่งงานใหขนาดและกําหนด
พิกัดความเพ่ือ พิกัดรูปทรงและผิวสําเร็จ การเลือกช้ินสวนมาตรฐานจากตาราง Bushing Dowel pin, locating
pin, Clamp, Stopper มาใชในแบบ

3102-2202 งานสรางอุปกรณจับเจาะ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ชนิด โครงสรางอุปกรณจับเจาะ (Drill Jig)
2. เพ่ือใหสามารถรสรางช้ินสวนประกอบและตรวจสอบขนาดของอุปกรณจับเจาะ
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสาเหตุขอผิดพลาดและแกไขการทํางานของอุปกรณจับเจาะ
4. ใหมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานความละเอียด รอบคอบ ความสะอาด การตรง
ตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบ  Jig  และ  Fixture  สําหรับงานเจาะ
2. ออกแบบอุปกรณนําเจาะ
3. สรางช้ินสวน  ประกอบ  ติดต้ังและทดลองใช
4. ตรวจวัดขนาด ของ  Jig    Fixture  และวิเคราะหแกไขปรับปรุง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานอุปกรณนําเจาะ (Drill Jig) แบบตาง ๆ โครงสรางและชิ้น

สวนมาตรฐานออกแบบและสรางอุปกรณนําเจาะ (Drill Jig) ตรวจสอบความถูกตองของช้ินงาน วิเคราะหขอ
ผิดพลาดและแกไขใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3102-2203 งานสรางอุปกรณจับยึดงานเคร่ืองมือกล 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับข้ึนรูปดวยเคร่ือง
มือกล

2. เพ่ือใหสามารถสรางอุปกรณจับยึด สําหรับงานข้ึนรูปดวยเคร่ืองมือกล ประกอบและ ตรวจวัดขนาด
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหหาขอผิดพลาดและปรับแก
4. เพ่ือใหตระหนักถึงความปลอดภัย ความรอบคอบ ความสะอาด  การปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานขึน้รูปดวยเครือ่งมือกล
2. ออกแบบ เขียนแบบอุปกรณจับยึดสําหรับข้ึนรูปดวยเคร่ืองมือกล
3. สรางอุปกรณจับยึดสําหรับ ข้ึนรูปดวยเคร่ืองมือกล
4. วัด ตรวจสอบ   วิเคราะหหาขอผิดพลาดและแกไขอุปกรณจับยึด   สําหรับงานข้ึนรูปดวยเคร่ือง
มือกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบอุปกรณจับยึดสําหรับงานขึ้นรูปดวยเครื่องมือกล

งานออกแบบและสรางชิ้นสวน สวนประกอบช้ินสวนและตรวจวัดความถูกตองของอุปกรณวิเคราะหหา
สาเหตุขอผิดพลาดและแกไขปรับปรุง

3102-2204 งานสรางอุปกรณจับยึดงานประกอบ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ

(Assembly  Jig)
2. เพ่ือใหสามารถในการออกแบบ สรางและตรวจสอบอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการวิเคราะหสาเหตุขอบกพรองและแกไขการทํางานของอุปกรณจับยึด
4. เพ่ือใหตระหนักถึงความปลอดภัย  ความประณีต  ความรอบคอบ  การทํางานรวมกับผูอ่ืน การ
ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ
2. ออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ
3. ตรวจสอบแกไข  ปรับปรุงการทํางานของอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ  งานเช่ือม

ออกแบบและเขียนแบบ สรางตรวจสอบ ทดลองและแกปรับการทํางานของอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ

3102-2205 งานสรางอุปกรณจับยึดงานตรวจสอบ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจสอบ

(Checking Fixture)
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบ สรางและตรวจสอบการทํางานของอุปกรณจับยึดสําหรับการตรวจสอบ
3. เพ่ือใหตระหนักถึงความปลอดภัย ความประณีต ความเปนระเบียบในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบ สรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจวัดขนาดช้ินงาน
2. ออกแบบและสรางอุปกรณจับยึดสําหรับตรวจวัดช้ินงาน
3. ตรวจสอบขนาด วิเคราะหแกไขปรับปรุงอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจวัด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบและสรางอุปกรณจับยึด  สําหรับงานตรวจสอบ Checking

Fixture  การกําหนดตําแหนงอางอิงการกําหนดพิกัด การกําหนดระนาบอางอิง ออกแบบเขียนแบบสรางช้ิน
สวนประกอบช้ินสวน  การตรวจวัดความเท่ียงตรง  ดวยเคร่ืองวัด 3 มิติ (CMM) วิเคราะหและแกไขปรับปรุงขอ
บกพรอง จัดทําเอกสารควบคุมตามระบบ ISO

3102-2206 การออกแบบอุปกรณจับยึด 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการออกแบบ  การเลือกใชช้ินสวนมาตรฐานของ Jig และ

Fixture
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบอุปกรณจับยึดตามแนวการเคล่ือนท่ีของวัตถุ แรงกระทําของเคร่ืองมือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยของงานและ
ประหยัด
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบ Jig และ Fixture ตามมาตรฐานของสากล
2. เลือกใชอุปกรณมาตรฐาน Jig  และ Fixture ตามลักษณะงาน
3. ตรวจวัด  ขนาดของ  Jig  และ Fixtureวิเคราะหปญหาและการแกไข

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ ชนิดของ Jig และ Fixture ช้ินสวนมาตรฐานตาง ๆ Clamp, Locating pin, Stopper

ทฤษฎีการเคล่ือนท่ีของวัตถุ  แรงกระทําของเคร่ืองมือตอช้ินงานการตรวจสอบ  คาความเที่ยงตรงของ Jig และ
Fixture

3102-4201 ปฏิบัติงานเทคนิคอปุกรณจับยึด 1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย
เคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของอุปกรณจับเจาะ
3. เพ่ือใหสามารถในการปฏิบัติงานสรางอุปกรณจับเจาะ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเคร่ืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เขาใจหลักการทํางาน การสรางอุปกรณจับเจาะ
3. ผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเคร่ืองมือกลและสรางอุปกรณจับเจาะ อุปกรณจับยึดช้ินงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเคร่ืองมือกล สรางอุปกรณจับเจาะ ชนิด

องคประกอบของอุปกรณจับเจาะ  การสรางช้ินสวนเคร่ืองจักรกล การสรางช้ินสวนอุปกรณจับเจาะประกอบ
ช้ินสวน  และติดต้ัง  ทดลองใชงาน  วิเคราะหผลการใชงาน  และแกไขปรับปรุง

3102-4202 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย
เคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการโครงสรางอุปกรณจับยึด จับเจาะสําหรับงานข้ึนรูปดวยเคร่ืองมือกล
3. เพ่ือใหสามารถสรางอุปกรณจับยึดท่ีใชกับเคร่ืองมือกลและทดลองประสทธิภาพการใชงาน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความปลอดภัย  และเปนระเบียบ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเคร่ืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เขาใจหลักการการทํางานของอุปกรณจับยึดสําหรับงานขึน้รูปดวยเครือ่งมือกล
3. สรางอุปกรณจับยึดท่ีใชเคร่ืองมือกลติดต้ังและทดสอบการใชงานอุปกรณจับยึด
4. วิเคราะหและแกไขปรับปรุงอุปกรณจับยึด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของอุปกรณจับยึดสําหรับงานข้ึนรูปดวยเคร่ืองมือกล การ

เลือกใชช้ินสวนมาตรฐานการออกแบบและเขียนแบบ การเขียนแบบอุปกรณจับยึด สําหรับงานเคร่ืองมือกล
สรางช้ินสวนประกอบ ติดต้ังทดลองใช วิเคราะหหาขอบกพรองและแกไขปรับปรุง

3102-4203 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด 3 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย
เคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานและโครงสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ
3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบ และสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ
4. เพ่ือใหสามารถประกอบ และติดต้ังอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ
5. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหหาขอบกพรองของอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเคร่ืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เขาใจหลักการและโครงสรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ
3. ออกแบบ  สรางอุปกรณจับยึดสําหรับงานประกอบ
4. ติดต้ังและทดสอบอุปกรณจับยึด
5. วิเคราะหหาขอบกพรองและแกไขปรับปรุงอุปกรณจับยึด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานโครงสราง และองคประกอบของอุปกรณจับยึดสําหรับงาน

ประกอบ เลือกใชช้ินสวนมาตรฐานอุปกรณจับยึด การเขียนแบบ  สรางช้ินสวน ประกอบ และติดต้ังทดลองใช
งานอุปกรณจับยึดงานประกอบ วิเคราะหหาขอบกพรองและแกไขปรับปรุง
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3102-4204 ปฏิบัติงานเทคนิคอุปกรณจับยึด  4 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย
เคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานและโครงสรางของอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจสอบ
(Checking  Fixture)

3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบ และสรางอุปกรณจับยึดงานตรวจสอบ
4. เพ่ือใหสามารถประกอบ และติดต้ังอุปกรณจับยึดงานตรวจสอบ
5. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหหาขอบกพรองและแกไขอุปกรณจับยึดงานตรวจสอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเคร่ืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เขาใจหลักการทํางาน  และโครงสรางของอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจสอบ
3. เขียนแบบอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจสอบ
4. สรางช้ินสวนประกอบ  และติดต้ังอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจสอบ
5. วิเคราะหหาขอบกพรอง  และแกไขอุปกรณจับยึดงานตรวจสอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน และโครงสรางของอุปกรณจับยึดสําหรับงานตรวจสอบ

(Checking Fixture)   เลือกใชช้ินสวนมาตรฐาน การเขียนแบบ สรางช้ินสวนประกอบ และติดต้ังทดลองใชงาน
วิเคราะห หาขอบกพรองและแกไขปรับปรุง

3102-2301 อานแบบและเขียนแบบแมพิมพโลหะ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบแมพิมพโลหะ สวนประกอบของแมพิมพ และภาพ
ประกอบชุดแมพิมพโลหะ

2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบ  อานแบบภาพประกอบและภาพแยกช้ินแมพิมพโลหะพรอมท้ังกําหนด
ขนาดวัสดุตามมาตรฐาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนแบบแมพิมพโลหะ สวนประกอบของแมพิมพ และภาพประกอบชุดแมพิมพ
โลหะ

2. อานแบบ เขียนภาพแยกช้ินแมพิมพโลหะ ภาพประกอบแมพิมพโลหะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบภาพประกอบและภาพแยกช้ินแมพิมพตัดโลหะ แมพิมพ

ขึ้นรูป แมพิมพแบบตอเน่ือง สเกตและเขียนแบบภาพแยกช้ินและภาพประกอบชุดแมพิมพ รวมท้ังกําหนดราย
การขนาดวัสด ุมาตรฐานช้ินสวนลงในตาราง

3102-2302 งานสรางแมพมิพตัดและเจาะโลหะ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพตัด มาตรฐานช้ินสวน งานสรางแมพิมพตัดและเจาะรู
โลหะ(Blanking  and Piercing die) การปรับแตง หลักการวัดและตรวจสอบช้ินสวนตามแบบ

2. เพ่ือใหสามารถสรางช้ินสวนแมพิมพโลหะ Plates ประกอบชุดแมพิมพ Shank ชุดพั้นซและดาย
ตามแบบท่ีกําหนด

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพงาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพตัด มาตรฐานช้ินสวน งานสรางแมพิมพตัดและเจาะรูโลหะ
(Blanking  and Piercing die) การปรับแตง หลักการวัดและตรวจสอบช้ินสวนตามแบบ

2. สราง Plates ประกอบชุดแมพิมพตามแบบท่ีกําหนด
3. วัดและตรวจสอบช้ินสวนแมพิมพตามแบบท่ีกําหนด
4. ปรับแตงชุดพั้นชและดาย ประกอบแมพิมพตัดและเจาะรูโลหะตรงตามแบบท่ีกําหนด
5. ติดต้ังและประลองพิมพบนเคร่ืองปม สรุปผลจากตรวจสอบ วิเคราะหช้ินงานและปรับแกไขแม
พิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการสรางช้ินสวนแมพิมพโลหะ Plates ประกอบชุดแมพิมพ Shank  ชุดพั้นชและดาย

ตามแบบท่ีกําหนด โดยเนนใหใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน  ทําการวัดตรวจสอบ ช้ินสวนใหไดตาม
แบบท่ีกําหนด การแตงพั้นชและดาย การอบชุบโลหะ การประกอบแมพิมพ  ติดต้ังประลองบนเคร่ืองปม ตรวจ
สอบวิเคราะหช้ินงานและปรับแกไขแมพิมพ

3102-2303 งานสรางแมพิมพพับและข้ึนรูปโลหะ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพพับและขึน้รูปโลหะ (Bending and Forming die)
2. เพ่ือใหสามารถอานแบบและแยกช้ินสวนจากภาพแบบประกอบแมพิมพพับและข้ึนรูปโลหะ
สเกตแบบส่ังงานสรางช้ินสวนและวัดตรวจสอบ  การอบชุบโลหะ การประกอบติดต้ัง ทดลอง
และแกไขแมพิมพ
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพพับและขึน้รูปโลหะ (Bending and Forming die)
2. อานแบบภาพประกอบและแยกช้ินเพ่ือสเกตแบบส่ังงาน สรางช้ินสวนแมพิมพพับและข้ึนรูป
โลหะตามท่ีกําหนด

3. สรางช้ินสวนแมพิมพตามแบบท่ีกําหนด
4. วัดและตรวจสอบช้ินสวนแมพิมพตามแบบท่ีกําหนด
5. ประกอบแมพิมพพับโลหะและข้ึนรูปโลหะตรงตามแบบ
6. ติดต้ังและประลองพิมพบนเคร่ืองปม สรุปผลจากการตรวจสอบ วิเคราะหช้ินงานและปรับแกไข
แมพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางแมพิมพ การอานแบบจากภาพประกอบแมพิมพพับและข้ึนรูป

โลหะ(Bending and Forming die)  เพ่ือสเกตแบบส่ังงาน สรางช้ินสวนและวัดตรวจสอบ อบชุบ ประกอบชุดแม
พิมพ  การติดต้ังและประลองบนเคร่ืองปม ตรวจสอบวิเคราะหช้ินงานและปรับแกไขแมพิมพ

3102-2304 งานสรางแมพมิพผสมและดึงข้ึนรูปโลหะ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในงานสรางแมพิมพผสมและดึงข้ึนรูปโลหะ (Compound and Drawing die)
การทดสอบและการแกไขแมพิมพ

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบและแยกช้ินสวนจากภาพแบบประกอบแมพิมพผสมและดึงข้ึน รูปโลหะ
สเกตแบบส่ังงานสรางช้ินสวนและวัดตรวจสอบ อบชุบ  การประกอบติดต้ังทดลอง และแกไขแม
พิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในงานสรางแมพิมพผสมและดึงข้ึนรูปโลหะ (Compound and Drawing die)  การทดสอบ
และการแกไขแมพิมพ

2. อานแบบภาพประกอบและแยกช้ินเพ่ือสเกตแบบส่ังงาน  สรางช้ินสวนแมพิมพผสม  และดึงข้ึน
รูปโลหะตามท่ีกําหนด

3. สรางช้ินสวนแมพิมพตามแบบท่ีกําหนด
4. วัดและตรวจสอบช้ินสวนแมพิมพตามแบบท่ีกําหนด
5. ประกอบแมพิมพผสมและดึงข้ึนรูปโลหะตรงตามแบบ



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

114

6. ติดต้ังและประลองพิมพบนเคร่ืองปม สรุปผลจากการตรวจสอบ วิเคราะหช้ินงานและปรับแกไข
แมพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการอานแบบจากภาพประกอบแมพิมพผสมและดึงข้ึนรูปโลหะ (Compound and Drawing Die)

เพ่ือสเกตแบบส่ังงาน สรางช้ินสวนและวัดตรวจสอบ อบชุบ ประกอบชุดแมพิมพการติดต้ังและประลองบน
เคร่ืองปม  ตรวจสอบวิเคราะหช้ินงานและปรับแกไขแมพิมพ

3102-2305 งานสรางแมพิมพแบบตอเน่ือง 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสราง การออกแบบงานสรางแมพิมพแบบตอเน่ือง  (Progressive

Die) การทดสอบและการแกไขแมพิมพ  การทําเอกสารควบคุมแมพิมพตามระบบมาตรฐาน ISO
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและเขียนแบบงานสรางแมพิมพแบบตอเน่ือง  สเกตแบบส่ังงานสรางช้ิน
สวนและวัดตรวจสอบ อบชุบ การประกอบติดต้ังทดลองและแกไขแมพิมพ ทําเอกสารควบคุมแม
พิมพตามระบบมาตรฐาน ISO

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสราง การออกแบบงานสรางแมพิมพแบบตอเน่ือง  (Progressive Die) การทดสอบ
และการแกไขแมพิมพ  การทําเอกสารควบคุมแมพิมพตามระบบมาตรฐาน ISO

2. ออกแบบข้ันตอนการทํางานและเขียนแบบชุดแมพิมพแบบตอเน่ือง
3. สรางช้ินสวนแมพิมพตามท่ีออกแบบ
4. วัดและตรวจสอบช้ินสวนแมพิมพตามแบบ
5. ประกอบแมพิมพแบบตอเน่ืองตามแบบ
6. ติดต้ังและประลองพิมพบนเคร่ืองปม
7. สรุปผลการตรวจสอบ      วิเคราะหชิ้นงาน   ปรับแกไขทําเอกสารควบคุมแมพิมพตามระบบ
มาตรฐาน ISO
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบภาพประกอบ  ภาพแยกช้ินชุดแมพิมพแบบตอเน่ือง

(Progressive die) เพ่ือสเกตแบบส่ังงาน สรางช้ินสวนและวัดตรวจสอบ อบชุบ  ประกอบชุดแมพิมพ การติดต้ัง
และประลองบนเคร่ืองปมตรวจสอบวิเคราะหช้ินงานและปรับแกไขแมพิมพ ทําเอกสารควบคุมแมพิมพตาม
ระบบมาตรฐาน ISO

3102-2306 การออกแบบแมพิมพโลหะ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจข้ันตอนการออกแบบแมพิมพโลหะ  การทํางานของเคร่ืองจักรกล ท่ีใชใน
งานปมโลหะ  และการทําโครงงานการออกแบบแมพิมพโลหะ

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบช้ินสวนแมพิมพโลหะตามข้ันตอน  การทํางานของเคร่ืองจักรกลท่ีใชใน
งานปมโลหะ และการทําโครงงานการออกแบบแมพิมพโลหะ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจข้ันตอนการออกแบบแมพิมพโลหะ  การทํางานของเคร่ืองจักรกล ท่ีใชในงาน
ปมโลหะ  และการทําโครงงานการออกแบบแมพิมพโลหะ

2. ออกแบบช้ินสวนแมพิมพโลหะตามข้ันตอน
3. กําหนดเคร่ืองจักรกลท่ีใชในงานปมโลหะตามชนิดของแมพิมพ
4. ทําโครงงานการออกแบบแมพิมพโลหะตามท่ีกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเคร่ืองจักรกลท่ีใชในงานปมโลหะแผนแบบตางๆ แมพิมพตัดและแมพิมพข้ึนรูปแบบตางๆ

กระบวนการออกแบบแมพิมพตัด  และแมพิมพข้ึนรูป  การคาํนวณแรงตัด  การรางแบบวัสดุงาน  การบังคับ
ตําแหนงงาน  การปลดช้ินงาน  การยดึ  Punch  และ  Die  ช้ินสวนมาตรฐานการเขียนแบบช้ินสวนตางๆ  และ
เขียนแบบภาพประกอบของแมพิมพตัด  และแมพิมพข้ึนรูป  การทําโครงงานออกแบบแมพิมพโลหะ

3102-2307 งานซอมและบํารุงรักษาแมพิมพโลหะ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในงานซอมแมพิมพโลหะ  การปรับ  การบํารุงรักษา  การวิเคราะหขอบก
พรองแมพิมพ  และช้ินงานท่ีผลิต  การแกไขขอบกพรองแมพิมพ

2. เพ่ือใหสามารถซอมแมพิมพโลหะ การปรับ  การบํารุงรักษา การวิเคราะหหาขอบกพรองแมพิมพ
และช้ินงานท่ีผลิต การแกไขขอบกพรองแมพิมพ
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  มีความตระหนักถึง  คุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในงานซอมแมพิมพโลหะ การปรับ การบํารุงรักษา การวิเคราะหขอบกพรองแมพิมพ และ
ช้ินงานท่ีผลิต  การแกไขขอบกพรองแมพิมพ

2. ถอดชุดแมพิมพโลหะสวนท่ีบกพรองในการทํางานของแมพิมพนํามาแกไข
3. วิเคราะหช้ินงานหาสาเหตุขอบกพรองและแกไขตามสภาพช้ินงานท่ีไดจากการประลอง
4. ทําทะเบียน ประวัติแมพิมพและบํารุงรักษา จัดเก็บ พรอมจะใชงานในโอกาสตอไป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางแมพิมพ โครงสรางของแมพิมพโลหะ ลักษณะขอบกพรองใน

การทํางานของแมพิมพโลหะ และขอบกพรองของช้ินงาน การวิเคราะหหาสาเหตุขอบกพรอง แกไขวิธีการของ
แมพิมพโลหะ การเก็บรกัษา  การเคล่ือนยาย  การติดต้ัง  การบํารุงรกัษากอนและหลักการใชงาน  การทํา
ทะเบียนประวัติ  การทําแผนในการซอมบํารุง  ถอดประกอบ  การปรับแตง  การเปล่ียนช้ินสวน  การแกไข  ขอ
บกพรอง การประกอบ การทดลอง  การตรวจสอบช้ินงาน

3102-2308 เทคโนโลยีแมพิมพโลหะ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการสรางแมพิมพโลหะ  การเลือกใชเคร่ืองมือกลนํามาสรางแมพิมพ การ
นําเคร่ืองมือกล  CNC  มาใชในการผลิตแมพิมพ  การประกอบและติดต้ังแมพิมพ

2. เพ่ือใหสามารถสรางแมพิมพโลหะ  การเลือกใชเคร่ืองมือกลและเคร่ืองมือกล  CNC นํามาสราง
ช้ินสวนแมพิมพโลหะ  การประกอบและติดต้ังแมพิมพเขากับเคร่ืองจักรกล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการสรางแมพิมพโลหะ การเลือกใชเคร่ืองมือกลนํามาสรางแมพิมพ การนําเคร่ืองมือกล

CNC มาใชในการผลิตแมพิมพ  การประกอบและติดต้ังแมพิมพ
2. วางแผน จัดลําดับข้ันตอนวิธีการสรางแมพิมพโลหะ
3. เลือกใชเคร่ืองมือกลนํามาสรางแมพิมพ
4. กําหนดเคร่ืองมือกล  CNC  มาใชในการผลิตแมพิมพ
5. ประกอบและติดต้ังแมพิมพเขากับเคร่ืองปม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิธีการผลิตแมพิมพตัด แมพิมพอัดข้ึนรูป การเลือกใชวัสดุและเคร่ืองมือตัดสําหรับสราง แม

พิมพโลหะ การเลือกใชช้ินสวนมาตรฐาน การวางแผนการผลิต การตรวจสอบขอบกพรองและการแกไข  การ
บํารุงรักษาแมพิมพการใชเคร่ืองมือกลมาชวยในการผลิตแมพิมพ  การนําเคร่ืองมือกลท่ีมีเทคโนโลยีใหมมา
ผลิต CNC  Lathe, CNC Cylindrical  Grinding, CNC Surface, CNC Machining Center,  CNC Jig Boring,
CNC CMM (CNC  Coordinate Measuring Machine),  CNC Copy Milling,   CNC Wire Cut, CNC EDM,
CNC Universal Boring and Milling การประกอบและติดต้ังแมพิมพเขากับเคร่ืองจักรกล

3102-2309 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิตแมพิมพโลหะ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ ขั้นตอนการใชโปรแกรม CAD- CAM ออกแบบและวิเคราะหแมพิมพ
โลหะ

2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรม CAD - CAM ในการออกแบบช้ินงาน  และออกแบบแมพิมพโลหะ
3. เพ่ือใหสามารถนําผลจากการวิเคราะหไปแกปรับแมพิมพและเคร่ืองปม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีความเปนระเบียบ ละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ขั้นตอนการใชโปรแกรม CAD-CAM ชวยออกแบบและวิเคราะหแมพิมพโลหะ
2. ใชโปรแกรม CAD-CAM ในการออกแบบช้ินงานและออกแบบแมพิมพโลหะ
3. ใชโปรแกรมวิเคราะหการข้ึนรูปดวยแมพิมพโลหะ
4. นําผลจากการวิเคราะหไปใชในการแกปรับแมพิมพ และปรับต้ังเคร่ืองปม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรม CAD-CAM ในการออกแบบช้ินงาน และแมพิมพปม การเลือกใช

ชิน้สวนมาตรฐานแมพิมพ การใชโปรแกรมวิเคราะหการอัดขึ้นรูป ศึกษาสภาพปญหาขอบกพรอง และนําผล
วิเคราะหมาแกปรับแมพิมพและปรับต้ังเคร่ืองปมข้ึนรูป ตัวอยางโปรแกรมท่ีใช UG หรือ Pro Engineer

3102-4301 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ  1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย
เคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการควบคมุเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกลในการผลิตช้ินสวนแมพิมพโลหะ
3. เพ่ือใหสามารถควบคุมเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกลสรางช้ินสวนแมพิมพโลหะ ตามแบบท่ีกําหนด
วัดตรวจสอบช้ินสวนตามมาตรฐาน
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความปลอด
ภัยและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเคร่ืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. สรางช้ินสวนแมพิมพท่ีมีระดับความเท่ียงตรงสูงตามมาตรฐานสากลดวยเคร่ืองจักรท่ีเหมาะสม
3. วัดและตรวจสอบช้ินสวนแมพิมพตามแบบท่ีกําหนด
4. ซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการผลิตช้ินสวนแมพิมพโลหะ การควบคุมเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล

ในการผลิตช้ินสวนแมพิมพโลหะ การใชเคร่ืองมือวัดระดับความเท่ียงตรงสูง (High Precision Measuring
Instrument) เพ่ือวัดและตรวจสอบช้ินสวนแมพิมพ การซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกล โดย
คํานึงถึงความปลอดภัย

3102-4302 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ  2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย
เคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพโลหะเปนชุด โดยโปรแกรม  CAD มาชวยเขียนแบบ
และออกแบบแมพิมพโลหะ

3. เพ่ือใหสามารถสรางแมพิมพโลหะเปนชุด ใชเคร่ืองมือกลเฉพาะอยาง การใชโปรแกรม CAD
งานเขียนแบบและออกแบบแมพิมพโลหะ  ประกอบ ติดต้ังทดลองแกไขการทํางานแมพิมพ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเคร่ืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. สรางแมพิมพโลหะเปนชุด (Die set) ตามมาตรฐาน
3. ประกอบและทดลองแมพิมพ
4. ตรวจสอบวิเคราะหช้ินงานและปรับแกไขแมพิมพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบโดยใช โปรแกรม CAD ชวยในการออกแบบแมพิมพ

โลหะ สรางช้ินสวนแมพิมพเปนชุด (Die set) การใชเคร่ืองมือกลและเคร่ืองมือตัดเฉพาะอยางในงานแมพิมพ
การควบคุมคุณภาพการผลิต การประกอบและทดลองแมพิมพ การผลิตไดมาตรฐานสากล การซอมและบํารุง
รักษาเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลในงานผลิต

3102-4303 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ  3 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย
เคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหมีความเขาใจการออกแบบและเขียนแบบ งานสรางช้ินสวนแมพิมพโลหะ การใชเคร่ืองมือ
กล ซีเอ็นซี  การควบคุมเคร่ืองปมโลหะ

3. เพ่ือใหสามารถออกแบบและเขียนแบบโดยนําโปรแกรม CAD มาชวยการใชเคร่ืองมือกล ซีเอ็นซี
สรางช้ินสวนแมพิมพ การควบคุมเคร่ืองปมโลหะ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเคร่ืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. ออกแบบและเขียนแบบโดยใชโปรแกรม CAD
3. ควบคุมเคร่ืองมือกล ซีเอ็นซี  สรางช้ินสวนแมพิมพแลวประกอบเปนชุด
4. ควบคุมเคร่ืองปมในงานผลิต
5. บํารุงรักษาเคร่ืองมือกล ซีเอ็นซี และเคร่ืองปมโลหะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบแมพิมพโลหะดวยโปรแกรม CAD งานออกแบบและเขียน

แบบงานสรางแมพิมพโลหะ การออกแบบและสรางอุปกรณในงานช้ินสวนแมพิมพโลหะแบบตางๆ การนํา
เคร่ืองมือกลระบบอัตโนมัติมาชวยในงานผลิต การนําโปรแกรมแคด (CAD) มาชวยในงานเขียนแบบและออก
แบบ การใชเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี (CNC Machine) ในงานผลิตช้ินสวนแมพิมพและอุปกรณ  การประกอบและ
ตรวจสอบแมพิมพ การติดต้ังแมพิมพกับเคร่ืองปม การตรวจสอบคุณภาพการผลิต การซอมและบํารุงรักษา
เคร่ืองมือกล ซีเอ็นซี เคร่ืองปมงานแมพิมพโลหะ
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3102-4304 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพโลหะ  4 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย
เคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหมีความเขาใจการออกแบบและเขียนแบบงานสรางช้ินสวนแมพิมพโลหะ การใช เคร่ืองมือ
กลซีเอ็นซี  สนับสนุนการผลิต การทําโปรแกรมดวยคอมพิวเตอร

3. เพ่ือใหสามารถออกแบบและเขียนแบบงานสรางช้ินสวนแมพิมพโลหะ การใชเคร่ืองมือกล ซีเอ็นซี
สนับสนุนการผลิต การทําโปรแกรมดวยคอมพิวเตอรชวยงานสรางช้ินสวนแมพิมพ การควบคุม
เคร่ืองปมการซอมและบํารุงรักษา

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะดวยเคร่ืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. ออกแบบและเขียนแบบโดยใช  CAD
3. ควบคุมเคร่ืองมือกล ซีเอ็นซี สรางช้ินสวนแมพิมพ
4. ประกอบและทดลองแมพิมพโลหะและตรวจสอบคุณภาพการผลิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางแมพิมพโลหะ งานออกแบบและเขียนแบบงานสรางแมพิมพ

โลหะการควบคุมเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลการผลิต การควบคุมเคร่ืองมือกล ซีเอ็นซี (CNC Machine) ใน
งานสรางช้ินสวนแมพิมพโลหะ การทําโปรแกรมดวยคอมพิวเตอร (CNC Programming) ในงานผลิตช้ินสวน
แมพิมพโลหะการประกอบและทดลองแมพิมพ การติดต้ังแมพิมพกับเคร่ืองปม การตรวจสอบคุณภาพการผลิต
การซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือกล ซีเอ็นซี เคร่ืองปมและแมพิมพโลหะ

3102-2401 อานแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติก 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบแมพิมพพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบ  อานแบบภาพประกอบและภาพแยกช้ินแมพิมพพลาสติกพรอมท้ัง
กําหนดขนาด วัสดุ ตามมาตรฐาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง ความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบแมพิมพพลาสติก
2. อานและจําแนกแบบภาพประกอบแมพิมพพลาสติกออกเปนรายการวัสดุ
3. เขียนภาพแยกช้ินแมพิมพพลาสติกพรอมรายการประกอบ
4. เขียนภาพประกอบแมพิมพพลาสติกพรอมรายการประกอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอาน เขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกช้ินแมพิมพฉีดพลาสติก

แมพิมพอัดพลาสติก แมพิมพเปาพลาสติก สเกตและเขียนแบบภาพแยกชิ้นและภาพประกอบแมพิมพฉีด
พลาสติก รวมท้ังกําหนดขนาด รายการวัสดุ ตามมาตรฐานสากล

3102-2402 งานสรางช้ินสวนแมพิมพฉีดพลาสติก 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางชิน้สวนแมพิมพฉีดพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถถอดประกอบชุดแมพิมพฉีดพลาสติก (Mould Set) แบบสองแผน
3. เพ่ือใหสามารถสรางชุดแมพิมพฉีดพลาสติก (Mould Set) แบบสองแผนดวยเคร่ืองมือกลท่ีเหมาะ
สม ทําการวัด ตรวจสอบช้ินสวนใหไดตามแบบท่ีกําหนด ทําการประกอบและถอดชุดแมพิมพฉีด
พลาสติก (Mould Set)

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางชิน้สวนแมพิมพฉีดพลาสติก
2. สรางชุดแมพิมพฉีดพลาสติก (Mould Set) แบบสองแผนไดขนาดตามแบบท่ีกําหนด
3. วัดและตรวจสอบขนาดช้ินสวนของชุดแมพิมพฉีดพลาสติก (Mould Set)
4. ประกอบและถอดชุดแมพิมพฉีดพลาสติก (Mould Set) ไดอยางถูกวิธี

คาํอธบิายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางชุดแมพิมพฉีดพลาสติก (Mould Set) แบบสองแผนตามมาตร

ฐาน  สรางแผนยึดแมพิมพสวนท่ีอยูกับท่ี สรางแผนรองหลัง สรางแหวนกําหนดตําแหนง โดยใชเคร่ืองมือกลท่ี
เหมาะสมกับลักษณะงาน ทําการวัด ตรวจสอบช้ินสวนท่ีสรางข้ึนตามแบบ  ทําการประกอบและถอดช้ินสวน
ชุดแมพิมพฉีดพลาสติก (Mould Set) ไดอยางถูกวิธี
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3102-2403 งานสรางแมพมิพฉีดพลาสติกแบบสองแผน 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสองแผน
2. เพ่ือใหสามารถสรางแกน (Core) และโพรง (Cavity) แบบ 1 โพรง (1 Cavity) ในแมพิมพฉีดแบบ
สองแผนและสรางระบบปลดชิน้งาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสองแผน
2. สรางแกน (Core) และโพรง (Cavity) ในแมพิมพฉีดแบบสองแผนตามแบบท่ีกําหนด
3. สรางระบบปลดช้ินงานตามลักษณะช้ินงาน
4. ทดลองฉีดแมพิมพบนเคร่ืองฉีดพลาสติก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางแมพิมพฉีดพลาสติก สรางแกน (Core) และโพรง (Cavity) ดวย

เคร่ืองมือกลท่ีเหมาะสมพรอมขัดใหเรียบ เกิด Impression ภายในแมพิมพฉีดแบบสองแผน หลักการปลดชิน้
งานออกจากแมพิมพ การสรางระบบปลดช้ินงานแบบ 1 โพรง (1 Cavity) แมพิมพฉีดแบบสองแผนตาม
ลักษณะช้ินงาน สลักปลด  ล้ินปลด แหวนปลด  ประกอบชุดแมพิมพสวนท่ีอยูกับท่ี และสวนท่ีเคล่ือนท่ี นําแม
พิมพติดต้ังกับเคร่ืองฉีดพลาสติกทดลองฉีด ตรวจสอบและวิเคราะหช้ินงานเพ่ือปรับเคร่ืองฉีดพลาสติกหรือ
ปรับแกแมพิมพ

3102-2404 งานสรางแมพมิพฉีดพลาสติกแบบแยกดานขาง 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพฉีดแบบแยกดานขาง (Split Mould)
2. เพ่ือใหสามารถสรางแมพิมพฉีดแบบแยกดานขาง (Split  Mould)
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพฉีดแบบแยกดานขาง (Split Mould)
2. สรางแกน (Core) และโพรง (Cavity) ในแมพิมพแบบแยกดานขาง (Split  Mould) ตามแบบ
3. สรางระบบปลดช้ินงาน ตามลักษณะช้ินงานและสรางชุดแยกดานขาง
4. ประกอบเปนชุดแมพิมพแบบแยกดานขาง (Split  Mould)
5. ทดลองฉีดแมพิมพบนเคร่ืองฉีดพลาสติก
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางแมพิมพแบบแยกดานขาง การสรางชุด Core และ Cavity

สําหรับแมพิมพแบบแยกดานขาง (Split Mould) ตามแบบดวยเคร่ืองมือกลท่ีเหมาะสม ขัดสวน Core และ
Cavity ใหเรียบและเงาสรางระบบปลดช้ินงาน  สลักปลด ล้ินปลด ปลอกปลด แผนปลด  ตามลักษณะรูปราง
ของช้ินงานประกอบเปนชุดแมพิมพฉีดแบบแยกดานขาง (Split Mould) ติดต้ังแมพิมพเขากับเคร่ืองฉีดพลาสติก
ทดลองฉีด ตรวจสอบและวิเคราะหช้ินงานเพ่ือปรับเคร่ืองฉีดพลาสติก หรือปรับแกแมพิมพ

3102-2405 งานสรางแมพมิพฉีดพลาสติกแบบสามแผน 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพฉีดแบบ 3 แผน (Three– Plates Mould)
2. เพ่ือใหสามารถสรางแมพิมพฉีดแบบ 3 แผนและจัดทําเอกสารควบคุมแมพิมพตามระบบ ISO
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึง คุณ
ภาพของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพฉีดแบบ 3 แผน (Three– Plates Mould)
2. สราง Core และ Cavity ในแมพิมพฉีดแบบ 3 แผนตามแบบกําหนด
3. สรางระบบปลดช้ินงาน ตามลักษณะช้ินงาน
4. ประกอบเปนชุดแมพิมพแบบ3 แผน
5. ทดลองฉีดแมพิมพบนเคร่ืองฉีดพลาสติก
6. ทําเอกสารควบคุมแมพิมพตามระบบ ISO

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางแมพิมพฉีดแบบ 3 แผน การสรางชุด Core และ Cavity สําหรับ

แมพิมพแบบ 3 แผน (Three– Plate Mould) ตามแบบดวยเคร่ืองมือกลท่ีเหมาะสม ขัดสวน Core และ Cavity ให
เรียบและขัดเงา สรางระบบปลดช้ินงานตามลักษณะรูปรางของช้ินงาน สลักปลด ล้ินปลด ปลอกปลด แผนปลด
ประกอบเปนชุด  แมพิมพฉีดแบบ 3 แผน  ติดต้ังแมพิมพเขากับเคร่ืองฉีดพลาสติก ทดลองฉีด ตรวจสอบและ
วิเคราะหช้ินงานเพ่ือปรับเคร่ืองฉีดพลาสติก หรือปรับแกแมพิมพ จัดทําเอกสารควบคุมแมพิมพตามระบบ ISO
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3102-2406 งานซอมบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการซอมบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหหาขอบกพรองของแมพิมพฉีด และวางแผนแกไขขอบกพรองไดและทํา
ทะเบียนประวัติและระบบจัดเก็บแมพิมพฉีด

3. เพ่ือใหสามารถปรับแตง แกไข แมพิมพฉีดท่ีชํารุดหรือไมสมบูรณ พรอมทําระบบทะเบียน
ประวัติ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบและปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณ
ภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการซอมบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก
2. ถอดชุดแมพิมพฉีดในสวนท่ีบกพรอง เพ่ือนํามาปรับแตง แกไขใหถูกตองสมบูรณ
3. ประกอบชุดแมพิมพฉีดท่ีแกไขเรียบรอยแลวใหถูกตอง
4. ทดลองฉีดแมพิมพบนเคร่ืองฉีดพลาสติกเพ่ือตรวจสอบช้ินงาน
5. จัดทําระบบทะเบียนประวัติแมพิมพ และทะเบียนประวัติบํารุงรักษา จัดเก็บ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการซอมบํารุงแมพิมพฉีดพลาสติก การวิเคราะหหาสาเหตุขอบก

พรองของแมพิมพฉีดพลาสติก การแยกชิ้นสวนแมพิมพเพื่อปรับแตง ขัดผิว จับยึด หรือแกไขในสวนที่
ไมถูกตองสมบูรณ การประกอบเปนชุดแมพิมพหลังจากแกไขขอบกพรอง การทดลองฉีดบนเคร่ืองฉีด
พลาสติกเพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของชิ้นงาน การบํารุงรักษาแมพิมพหลังการใชงาน การจัด
ทําทะเบียนประวัติของแมพิมพ การจัดเก็บแมพิมพไวในที่เหมาะสมไมใหชํารุดเสียหายและสะดวกใน
การนํามาใชในโอกาสตอไป

3102-2407 การออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติก 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบชุดแมพิมพฉีดแบบสองแผนไดตามลักษณะงานตามมาตรฐานสากล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด มีระเบียบเรียบรอย  คํานึงถึงความประหยัดและ
รักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสองแผน
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2. ออกแบบสวนแกน (Core) และโพรง (Cavity)ไดตามลักษณะงานท่ีจะฉีด
3. ออกแบบระบบปลดช้ินงานไดตามลักษณะของช้ินงาน
4. ออกแบบระบบหลอเย็นของชุดแมพิมพฉีดแบบสองแผน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติก การทํางานของช้ินสวนตางๆ ของแม

พิมพฉีดแบบสองแผน แหวนกําหนดตําแหนง ปลอกรูฉีด เพลานํา ปลอกนํา แผนรองหลัง แผนยึดแมพิมพและ
การกําหนดขนาดช้ินสวนเหลาน้ีตามมาตรฐานสากล การทําใหเปนรูปรางภายนอกและภายในของช้ินงาน
ระบบปอนของแมพิมพฉีดระบบปลดช้ินงาน การหดตัวของพลาสติก ระบบการหลอเย็นแมพิมพ วิธีการถอด
และประกอบชุดแมพิมพฉีด

3102-2408 เทคโนโลยีพลาสติก 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพ้ืนฐานในงานพลาสติก ชนิด ลักษณะ สมบัติ การใชงาน การ
ทดสอบ กระบวนการผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีใชผลิต

2. เพ่ือใหสามารถกําหนดกระบวนการวิธีการนําพลาสติกชนิดตางๆ ไปผลิตพรอมกําหนดชนิด
ลักษณะเคร่ืองจักรและแมพิมพท่ีใช

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยรักษาความสะอาดเรียบรอย ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานและรักษาสภาพส่ิง
แวดลอมท่ีดี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานในงานพลาสติก ชนิด ลักษณะ สมบัติ การใชงาน การทดสอบ กระบวน
การผลิต เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีใชผลิต

2. จําแนกชนิด ลักษณะ สมบัติ การใชงาน การทดสอบพลาสติก
3. ทดสอบพลาสติกเพ่ือจําแนกชนิดของพลาสติก
4. กําหนดกระบวนการวิธีการผลิตช้ินงานพลาสติกชนิดตางๆ
5. กําหนดชนิด ลักษณะเคร่ืองจักรและแมพิมพท่ีใชผลิตช้ินงานพลาสติก การฉีด การอัดรีด

(Extrusion) การอัด การรีด การเคลือบ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานในงานพลาสติก ท่ีมาของพลาสติกชนิดตางๆ การจําแนกประเภทของพลาสติก
การทดสอบพลาสติกข้ันตอนในการผลิตช้ินงานพลาสติก การฉีดพลาสติก การเปาพลาสติก การฉีด–เปา
พลาสติก การอัดพลาสติก การอัดรีด (Extrusion) แบบตางๆ
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3102-2409 คอมพิวเตอรชวยวิเคราะหการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติก 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรม CAD-CAM วิเคราะหการทํางานแมพิมพฉีดพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรม CAD-CAM ออกแบบแมพิมพฉีดพลาสติก
3. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรม CAD-CAM วิเคราะหและจําลองการฉีดพลาสติก
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีความเปนระเบียบ ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรม CAD-CAM วิเคราะหการทํางานแมพิมพฉีดพลาสติก
2. ใชโปรแกรม CAD-CAM ในการออกแบบช้ินงานและออกแบบแมพิมพโลหะ
3. ใชโปรแกรม CAD-CAM วิเคราะหการฉีดพลาสติก
4. นําผลจากการวิเคราะหไปใชในการแกปรับแมพิมพ และปรับต้ังเคร่ืองฉีดพลาสติก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการใชโปรแกรม CAD-CAM เพ่ือออกแบบช้ินงานและออกแบบแม

พิมพพลาสติกการเลือกใชฐานโมลด (Mold Base) และช้ินสวนมาตรฐาน การใชโปรแกรมวิเคราะหแมพิมพ
สภาพปญหา ขอบกพรองและนําผลการวิเคราะหมาแกปรับแมพิมพ และปรับต้ังเคร่ืองฉีดพลาสติก โดยใช
โปรแกรม UG หรือ Pro Engineer หรือ Mold Flow

3102-2410 งานสรางแมพิมพเปาพลาสติก 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางชุดแมพิมพเปาพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถสรางช้ินสวนตางๆ และประกอบเปนชุดแมพิมพเปาพลาสติก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย โดยตระหนักถึง  ความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางชุดแมพิมพเปาพลาสติก
2. ออกแบบช้ินสวน กําหนดระบบการหลอเย็นแมพิมพเปาพลาสติก
3. สรางช้ินสวนตางๆ ของแมพิมพเปาพลาสติกตามแบบท่ีกําหนด
4. ประกอบช้ินสวนตางๆ เปนชุดแมพิมพเปาพลาสติก
5. ติดต้ัง ทดลอง ตรวจสอบ วิเคราะหชิ้นงาน เพ่ือปรับแตงแมพิมพเปาพลาสติก
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คาํอธบิายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางแมพิมพเปาพลาสติก การสรางช้ินสวนแมพิมพเปาพลาสติก

ประกอบเปนชุดแมพิมพพรอมระบบหลอเย็น การติดต้ังแมพิมพ การทดลองบนเคร่ืองเปาพลาสติก  ตรวจสอบ
และวิเคราะหช้ินงานเพ่ือปรับเง่ือนไขท่ีเคร่ืองเปาพลาสติก หรือปรับแตงท่ีชุดแมพิมพเปาโดยคํานึงถึงระบบ
ความปลอดภัย

3102-2411 งานสรางแมพมิพอัดพลาสติก 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางชุดแมพิมพอัดพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถสรางช้ินสวนตางๆ และประกอบเปนชุดแมพิมพอัดพลาสติก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความปลอด
ภัยและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางชุดแมพิมพอัดพลาสติก
2. ออกแบบและสรางช้ินสวนตางๆ ของแมพิมพอัดพลาสติกตามแบบท่ีกําหนด
3. ประกอบช้ินสวนตางๆ เปนชุดแมพิมพอัดพลาสติก
4. ติดต้ัง ทดลอง ตรวจสอบ วิเคราะหช้ินงานเพ่ือปรับแตงแมพิมพอัดพลาสติก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางแมพิมพอัดพลาสติก การสรางช้ินสวนแมพิมพอัดพลาสติก

ประกอบช้ินสวนเปนชุดแมพิมพอัดพลาสติก การติดต้ังแมพิมพ การทดลองบนเคร่ืองอัดพลาสติก  ตรวจสอบ
และวิเคราะหช้ินงานเพ่ือปรับเง่ือนไขบนเคร่ืองอัดพลาสติก หรือปรับแตงท่ีชุดแมพิมพอัด โดยคํานึงถึงระบบ
ความปลอดภัย

3102-2412 งานสรางแมพิมพกดอัดข้ึนรูปพลาสติก 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพกดอัดขึน้รูปพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถอานแบบประกอบแมพิมพและเขียนแบบแยกช้ินสวนแมพิมพได
3. เพ่ือใหสามารถสรางและตรวจสอบความถูกตองของช้ินสวนแมพิมพ
4. เพ่ือใหสามารถประกอบ ติดต้ังตรวจปรับการทํางานของแมพิมพไดตามกําหนด
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนคํานึงถึงปลอดภัยและส่ิงแวดลอม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพกดอัดขึน้รูปพลาสติก
2. วิเคราะหแบบและแยกช้ินสวนชุดแมพิมพอัดข้ึนรูป
3. สรางช้ินสวนแมพิมพและตรวจสอบขนาดและความเรียบของผิวช้ินงาน
4. ตรวจสอบ ปรับความเท่ียงตรงของศูนยงานดวยเคร่ืองมือพ้ืนฐาน
5. ถอด ประกอบ ติดต้ัง ทดสอบ ปรับแกช้ินสวนแมพิมพกดอัดข้ึนรูปใหไดผลิตภัณฑตามกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางแมพิมพกดอัดข้ึนรูปพลาสติก การอานแบบประกอบชุดแม

พิมพกดอัดข้ึนรูป การสเกตแบบแยกช้ินสวนและแบบส่ังงาน การสรางการวัดตรวจสอบช้ินสวนท่ีสรางดวย
เคร่ืองมือวัดมาตรฐานประกอบช้ินสวนเปนชุดแมพิมพกดอัดข้ึนรูปติดต้ังแมพิมพทดสอบกดอัดข้ึนรูป และ
ตรวจปรับแกไขขอบกพรองของชุดแมพิมพ

3102-2413 งานสรางแมพิมพข้ึนรูปพลาสติกแผน 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพขึน้รูปพลาสติกแผน
2. เพ่ือใหสามารถอานแบบประกอบแมพิมพและเขียนแบบแยกช้ิน ช้ินสวนแมพิมพข้ึนรูปพลาสติก
แผน

3. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของช้ินสวนท่ีสรางข้ึนได
4. เพ่ือใหสามารถประกอบชุดแมพิมพ ติดต้ัง ตรวจปรับการทํางานแมพิมพใหไดผลิตภัณฑตาม
กําหนด

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนคํานึงถึงปลอดภัยและส่ิงแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพขึน้รูปพลาสติกแผน
2. วิเคราะหแบบและแยกช้ินสวนชุดแมพิมพข้ึนรูปพลาสติกแผน
3. สราง ตรวจสอบขนาด ความเรียบของผิวช้ินสวน ความเท่ียงตรงของศูนยงานดวยเคร่ืองมือวัดพ้ืน
ฐาน

4. ถอด ประกอบช้ินสวนแมพิมพข้ึนรูปพลาสติกแผน
5. ติดต้ัง ทดสอบ ปรับแกการทํางานของแมพิมพใหไดผลิตภัณฑตามกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางแมพิมพข้ึนรูปพลาสติกแผน อานแบบประกอบชุดแมพิมพข้ึน

รูปพลาสติกแผน สเกตแบบและเขียนแบบส่ังงาน การสรางการวัดตรวจสอบช้ินสวนท่ีสรางโดยเคร่ืองมือวัด
ตรวจสอบมาตรฐาน ประกอบช้ินสวนเปนชุดแมพิมพข้ึนรูปพลาสติกแผน ติดต้ังแมพิมพ ทดลองอัดข้ึนรูปและ
ตรวจปรับแกไขขอบกพรองของชุดแมพิมพข้ึนรูป
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3102-2414 งานสรางแมพมิพข้ึนรูปยาง 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางแมพิมพขึน้รูปยาง
2. เพ่ือใหสามารถอานแบบประกอบแมพิมพและเขียนแบบแยกช้ินสวนแมพิมพข้ึนรูปยาง
3. เพ่ือใหสามารถสรางและตรวจสอบความถูกตองของช้ินสวนแมพิมพข้ึนรูปยางท่ีสรางข้ึน
4. เพ่ือใหสามารถประกอบ ติดต้ัง ตรวจปรับการทํางานของแมพิมพไดตามผลิตภัณฑท่ีกําหนด
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืน คํานึงถึงความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางแมพิมพขึน้รูปยาง
2. วิเคราะหแบบและแยกช้ินสวนชุดแมพิมพข้ึนรูปยาง
3. สรางช้ินสวนแมพิมพข้ึนรูปยางท่ีสรางข้ึน
4. ตรวจสอบขนาด ความเรียบของผิวช้ินงาน ความเท่ียงตรงของศูนยดวยเคร่ืองมือวัดพ้ืนฐาน
5. ประกอบ ติดต้ัง ทดสอบ ปรับแกการทํางานของแมพิมพใหไดผลิตภัณฑตามกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางแมพิมพข้ึนรูปยาง การอานแบบประกอบชุดแมพิมพข้ึนรูปยาง

สเกตแบบแยกช้ินสวนและแบบส่ังงานชุดแมพิมพข้ึนรูปยาง  การสราง การวัดตรวจสอบช้ินสวนท่ีสรางดวย
เคร่ืองมือวัดมาตรฐาน การประกอบช้ินสวนเปนชุดแมพิมพข้ึนรูปยาง การติดต้ังแมพิมพ ทดลองข้ึนรูปยางและ
ตรวจปรับแกไขขอบกพรองของชุดแมพิมพข้ึนรูปยาง

3102-4401 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก  1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย
เคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหสามารถเลือก ปรับต้ังเคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกลในการสรางช้ินสวนแมพิมพท่ีมีขนาด
ความเท่ียงตรงสูง

3. เพ่ือใหสามารถสรางช้ินสวนมาตรฐานของแมพิมพไดตามแบบท่ีกําหนด
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิต ช้ินสวนแมพิมพดวยเคร่ืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. สรางช้ินสวนแมพิมพความเท่ียงตรงสูงตามมาตรฐานสากล ดวยเคร่ืองจักรกลท่ีเหมาะสม
3. ใชเคร่ืองมือวัดความเท่ียงตรงสูงในการตรวจสอบช้ินสวนแมพิมพ
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4. ซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือกล  เคร่ืองจักรกล
คาํอธบิายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางชิ้นสวนแมพิมพพลาสติกท่ีมีความเท่ียงตรงสูงตามมาตรฐาน
สากล  การใชเคร่ืองมือวัดความเท่ียงตรงสูง (High Precision Measuring Instrument) เพ่ือวัดและตรวจสอบช้ิน
สวนแมพิมพ การซอมบํารุง การใชเคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกลโดยคํานึงถึงความปลอดภัย

3102-4402 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก  2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย
เคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหสามารถใชโปรแกรม CAD มาชวยในการเขียนแบบ ออกแบบแมพิมพพลาสติก
3. เพ่ือใหสามารถสรางแมพิมพพลาสติกจากแบบท่ีกําหนด
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิต ช้ินสวนแมพิมพดวยเคร่ืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. ควบคุมเคร่ืองมือกลท่ีใชผลิตช้ินสวนแมพิมพฉีด แมพิมพเปา แมพิมพอัดพลาสติก
3. ประกอบ ทดลอง ตรวจสอบและวิเคราะหช้ินงาน และปรับแตงแมพิมพพลาสติกใหสมบูรณ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางแมพิมพพลาสติก การเขียนแบบโดยใชโปรแกรม CAD ชวย

ในการออกแบบแมพิมพพลาสติก สรางแมพิมพฉีด แมพิมพเปา แมพิมพอัดพลาสติก ประกอบติดต้ังและ
ทดลองแมพิมพเพ่ือตรวจสอบ วิเคราะหชิ้นงาน ท่ีไดนําขอสรุปจากการวิเคราะหมาปรับแตงแมพิมพ

3102-4403 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก  3 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย
เคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบแมพิมพพลาสติกโดยใชคอมพิวเตอรชวยและเช่ือมตอกับเคร่ืองมือกล
CNC

3. เพ่ือใหสามารถควบคุมเคร่ืองมือกล CNC ท่ีเช่ือมตอกับการออกแบบหรือเคร่ืองมือกล CNC
เคร่ืองอ่ืน
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงความ
ประหยัดและรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิต ช้ินสวนแมพิมพดวยเคร่ืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. ควบคุมเคร่ืองมือกล CNC ท่ีเช่ือมตอกับการออกแบบหรือเคร่ืองมือกล CNC เคร่ืองอ่ืนเพ่ือการ
ผลิตช้ินสวนแมพิมพพลาสติก

3. ควบคุมเคร่ืองจักรกลข้ึนรูปพลาสติกท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอร
4. บํารุงรักษาเคร่ืองมือกล CNC และเคร่ืองจักรกลข้ึนรูปพลาสติกท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางแมพิมพพลาสติก กสนควบคุมเคร่ืองจักรกล CNC ที่สามารถ

เช่ือมตอกับฝายออกแบบท่ีใชคอมพิวเตอรหรือเช่ือมตอกับเคร่ืองมือกล CNC เคร่ืองอ่ืน การควบคุมเคร่ืองจักร
กลข้ึนรูปพลาสติกท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอร การบํารุงรักษาเคร่ืองมือกล CNC และเคร่ืองจักรกลข้ึนรูป
พลาสติกท่ีควบคุมดวยคอมพิวเตอร

3102-4404 ปฏิบัติงานเทคนิคแมพิมพพลาสติก  4 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ ดวย
เคร่ืองมือกล

2. เพ่ือใหสามารถกําหนดเคร่ืองมือกล CNC มาชวยในการสรางช้ินสวนแมพิมพ
3. เพ่ือใหสามารถสรางช้ินสวนแมพิมพฉีด แมพิมพเปา แมพิมพอัด ดวยเคร่ืองมือกล CNC
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย  ตระหนักถึงความ
ประหยัด  และรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิต ช้ินสวนแมพิมพดวยเคร่ืองมือกลโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. ออกแบบแมพิมพโดยใชโปรแกรม CAD
3. สรางช้ินสวนแมพิมพฉีด แมพิมพเปา แมพิมพอัด ดวยเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี
4. ประกอบและทดลองแมพิมพพลาสติก
5. ตรวจสอบและวิเคราะหช้ินงานท่ีไดจากการทดลองปรับแตงแมพิมพพลาสติกใหสมบูรณ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางแมพิมพพลาสติก การเขียนแบบโดยใชโปรแกรม CAD ชวย

ในการออกแบบแมพิมพพลาสติก ทําการสรางช้ินสวนแมพิมพฉีด แมพิมพเปา แมพิมพอัดดวยเคร่ืองมือกล
CNC ประกอบ ติดต้ัง และทดลองแมพิมพ เพ่ือนําช้ินงานมาตรวจสอบและวิเคราะหหาขอบกพรอง นําขอสรุป
จากการวิเคราะหมาปรับแตงแมพิมพ

3102–6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน   นําเสนอ

โครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จใน
เวลาท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะ
กรรมการประเมินผล
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาโลหะการ สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวยวิศวกรหรือ
ประกอบอาชีพสวนตัว  มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา    สังคม    มนุษยศาสตร   คณิตศาสตร  
วิทยาศาสตรนําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคนิคโลหะใหเกิดความ
เจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการ และกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเทคนิคโลหะใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา  สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
เทคนิคโลหะ

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม   มีคุณธรรม จริย
ธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. อานแบบ  เขียนแบบงานเทคนิคโลหะ
7. จําแนกวัสดุและเทคนิควิธีการเชื่อมตามกระบวนการทํางาน
8. ทดสอบวัสดุดวยวิธีการทางโลหะวิทยา

สาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม
9. อานแบบ  เขียนแบบงานผลิตผลิตภัณฑ
10. เลือกวัสดุและกระบวนการทํางานผลิตผลิตภัณฑ
11. วางแผนงานผลิตผลิตภัณฑ
12. ควบคุมงานผลิตผลิตภัณฑ
13. ตรวจสอบและทดสอบงานผลิตผลิตภัณฑ
14. แกปญหางานผลิตผลิตภัณฑ

สาขางานเทคนิคการเช่ือมโลหะ
9. อานแบบ  เขียนแบบงานโครงสรางอาคารและสะพาน
10. เลือกวัสดุและกระบวนการทํางานโครงสรางอาคารและสะพาน
11. วางแผนงานโครงสรางอาคารและสะพาน
12. ควบคุมงานโครงสรางอาคารและสะพาน
13. ตรวจสอบและทดสอบงานโครงสรางอาคารและสะพาน
14. แกปญหางานโครงสรางอาคารและสะพาน

สาขางานเทคนิคทออุตสาหกรรม
9. อาน  เขียนแบบงานทอในอาคารทออุตสาหกรรม
10. เลือกวัสดุและกระบวนการทํางานทอในอาคาร  ทออุตสาหกรรม
11. วางแผนงานระบบทอในอาคาร  ทออุตสาหกรรม
12. ควบคุมงานระบบทอในอาคารและระบบทออุตสาหกรรม
13. ตรวจสอบและทดสอบระบบงานทอ
14. แกปญหางานระบบทอในอาคารทออุตสาหกรรม
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สาขางานสิ่งแวดลอม
9. บาํบดันํ้าเพือ่การบริโภคจากแหลงธรรมชาติทางกายภาพและทางเคมี
10. บาํบดันํ้าเสยีและบาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้าเสยีจากอุตสาหกรรม
11. ควบคมุมลพษิทางอากาศ
12. ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
13. จัดการสารอันตรายและกากของเสีย
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ

                                                            

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546  ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  ตองศกึษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ   และเขารวมกจิกรรมเสริมหลกั
สตูร   รวมไมนอยกวา  88  หนวยกติ  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 58 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 23 หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 16หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 88 หนวยกิต

โครงสรางน้ีสําหรับผูสาํเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.) หรือเทยีบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาโลหะการ สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5)
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
3100-0004 วัสดุชาง 2 (2)
3103-0001 เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ 2 (4)
3103-0002 งานโลหะแผน 2 (4)
3103-0003 งานเช่ือมแกส 2 (4)
3103-0004 งานเชื่อมไฟฟา 2 (4)
3103-0005 งานผลิตภัณฑโลหะ 2 (4)

รวม   19 (35)
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1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 58 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 15 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3)
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4)
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 23 หนวยกิต
        ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-9  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3)
3103-2001 เทคโนโลยีการเช่ือม 1 2 (4)
3103-2002 เขียนแบบเทคนิคโลหะ 2 (4)
3103-2003 มาตรฐานงานเช่ือม 2 (2)
3103-2004 การออกแบบรอยตองานเช่ือม 2 (2)
3103-2005 วัสดุประสานงานเชื่อม 2 (2)
3103-2006 การวางแผนงานเช่ือม 2 (2)
3103-2007 วัสดุและโลหะวิทยา 3 (4)
3103-2008 โลหะวิทยาการเชื่อม 3 (4)
3103-2009 การตรวจสอบงานเช่ือม 3 (4)
3103-2010 การทดสอบวัสดุงานเช่ือม 3 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 16 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 4 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง
1. วิชาชีพสาขางานเทคนิคการเช่ือมอุตสาหกรรม

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0116 การขนถายวัสดุ 2 (2)
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3)
3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 3 (3)
3103-2101 เขียนแบบงานเช่ือมอุตสาหกรรม 2 (4)
3103-2102 การข้ึนรูปโลหะ 2 (3)
3103-2103 งานผลิต 3 (5)
3103-2104 การตกแตงผิวสําเร็จ 2 (4)
3103-2105 การติดตั้งและการบํารุงรักษา 2 (2)
3103-2106 การออกแบบผลิตภัณฑ 2 (4)
3103-2107 เทคโนโลยีการหลอโลหะ 3 (5)
3103-2108 ประดิษฐกรรมพิเศษเช่ือมอุตสาหกรรม 3 (*)
3103-2109 วิทยาการกาวหนางานเช่ือมอุตสาหกรรม 3 (*)
3103-2110 อุปกรณจับยึดงานเช่ือม 2 (4)
3103-4101 ปฏิบัติเทคนิคงานเช่ือมอุตสาหกรรม  1 4 (*)
3103-4102 ปฏิบัติเทคนิคงานเช่ือมอุตสาหกรรม  2 4 (*)
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3103-4103 ปฏิบัติเทคนิคงานเช่ือมอุตสาหกรรม  3 4 (*)
3103-4104 ปฏิบัติเทคนิคงานเช่ือมอุตสาหกรรม  4 4 (*)

2. วิชาชีพสาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3103-2201 เทคโนโลยีการเช่ือม 2 3 (6)
3103-2202 เทคโนโลยีการเช่ือม 3 3 (6)
3103-2203 การคํานวณในงานเช่ือม 2 (2)
3103-2204 การตรวจสอบดวยคลืน่อัลทราโซนิกส 3 (5)
3103-2205 การตรวจสอบดวยรังสี 3 (5)
3103-2206 โลหะวิทยา 2 3 (3)
3103-2207 โลหะวิทยา 3 3 (3)
3103-2208 โครงสรางเหล็กและภาชนะแรงดัน 2 (2)
3103-2209 ไฟฟาในงานเชื่อม 2 (2)
3103-2210 ประดิษฐกรรมพิเศษการเช่ือมโลหะ 3 (*)
3103-2211 วิทยาการกาวหนาการเชื่อมโลหะ 3 (*)
3103-2212 งานเช่ือมซอมบํารุง 2 (4)
3103-2213 เทคโนโลยีการเช่ือมข้ันสูง 3 (4)
3103-4201 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเช่ือม  1 4 (*)
3103-4202 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเช่ือม  2 4 (*)
3103-4203 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเช่ือม  3 4 (*)
3103-4204 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเช่ือม  4 4 (*)

3. วิชาชีพสาขางานเทคนิคทออุตสาหกรรม
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3103-2301 เขียนแบบงานทอ 1 2 (4)
3103-2302 ระบบทอในอาคาร 2 (2)
3103-2303 ระบบทอในอุตสาหกรรม 3 (3)
3103-2304 งานติดต้ังทออุตสาหกรรม 2 (4)
3103-2305 ระบบการระบายอากาศ 2 (2)
3103-2306 ระบบบําบัดน้ําเสีย 2 (2)
3103-2307 ประดิษฐกรรมพิเศษงานทออุตสาหกรรม 3 (*)
3103-2308 วิทยาการกาวหนางานทออุตสาหกรรม 3 (*)
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3)
3103-4301 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ  1 4 (*)
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3103-4302 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ  2 4 (*)
3103-4303 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ  3 4 (*)
3103-4304 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ  4 4 (*)

4. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0221 เคมีส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3)
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 3 (3)
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5)
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3)
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 2 (3)
3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 2 (4)
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3103-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3103-0001 เขียนแบบชางเช่ือมโลหะ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบและ เขียนแบบชางเช่ือมและโลหะแผน
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบส่ังงานงานโครงสรางตอดวยการเช่ือมและยํ้าหมุด งานผลิตภัณฑโลหะ 
งานเขียนแบบแผนคล่ีโดยวิธีเสนขนาน เสนรัศมี และเสนสามเหล่ียม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความประณีตเปนระเบียบเรียบรอย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการอานแบบและ เขียนแบบชางเช่ือมและโลหะแผน
2. เขียนแบบส่ังงาน งานโครงสรางตอดวยการเช่ือมและยํ้าหมุดและงานผลิตภัณฑโลหะ
3. เขียนแบบแผนคล่ีแบบภาพฉายโดยวิธีเสนขนาน เสนรัศมี เสนสามเหล่ียมและวิธีลัด (Short cut)

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการงานอานแบบ เขียนแบบงานโครงสราง งานเช่ือม การเขียนแบบแผน

คล่ีแบบภาพฉายโดยวิธีเสนขนาน เสนรัศมี เสนรูปสามเหล่ียมและวิธีลัด (Short cut) กําหนดสัญลักษณงาน
เช่ือมลงในแบบงาน แบบส่ังงานโครงสรางงานเชือ่ม งานผลิตภัณฑโลหะ

3103-0002 งานโลหะแผน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบแผนคล่ี การข้ึนรูปและประกอบช้ินงานโลหะแผน
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบแผนคล่ีโดยวิธีเสนขนาน เสนรัศมี และเสนสามเหล่ียม ขึ้นรูปและ
ประกอบช้ินงานผลิตภัณฑโลหะแผน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความประณีตเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการเขียนแบบแผนคล่ีวิธีลัด (Short cut) การข้ึนรูปและประกอบช้ินงานโลหะแผน
2. เขียนแบบแผนคล่ีโดยวิธีเสนขนาน เสนรัศมี และเสนสามเหล่ียมและถายแบบลงช้ินงาน
3. ข้ึนรูปและประกอบช้ินงานผลิตภัณฑโลหะแผนดวยเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรงานโลหะแผน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบแผนคล่ี การปฏิบัติงานโลหะแผน ความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานโลหะแผน วัสดุงานโลหะแผน วิธีการใชการปรับแตง และบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร การถาย
แบบ งานตัด งานเจาะ งานขั้นรูปและการประกอบผลิตภัณฑ โลหะแผน
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3103-0003 งานเช่ือมแกส 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการเชือ่มแกส ตัดแกสและแลนประสาน
2. เพ่ือใหสามารถเช่ือมและตัดแผนเหล็กกลาคารบอน แลนประสานโลหะตางๆ ดวยแกส
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานงานมีความประณีต เรียบรอย ปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการเชือ่มแกส ตัดแกสและแลนประสาน
2. เช่ือมแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอรอง รอยตอฉาก ทุกทาเช่ือมดวยแกส
3. ตัดแผนและทอเหล็กกลาคารบอนดวยแกสตามแบบส่ังงาน
4. แลนประสานแผนและทอโลหะชนิดตางๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเช่ือม ตัด แลนประสานดวยแกส ความปลอดภัยในงานเช่ือมแกส

กระบวนการเชือ่มแกส การตัดดวยแกสและการแลนประสาน เคร่ืองมือและอุปกรณเทคนิคการเช่ือมแกสแบบ 
เดินหนา (Fore Hand) และถอยหลัง (Back Hand) ในตําแหนงทาเช่ือมและรอยตอตาง ๆ งานตัดดวยแกส งาน
แลนประสาน การตรวจสอบช้ินงาน

3103-0004 งานเช่ือมไฟฟา 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการเชือ่มอารกลวดหุมฟลักซ สัญลักษณและมาตรฐาน
งานเช่ือม

2. เพ่ือใหสามารถเช่ือมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอรอง ตอฉาก ทุกทาเช่ือม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานงานมีความประณีต เรียบรอย ปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการเชือ่มอารกลวดหุมฟลักซ สัญลักษณและมาตรฐานงานเช่ือม
2. เช่ือมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอนรอยตอรอง ตอฉาก ทุกทาเช่ือม
3. ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพช้ินงานดวยสายตาและการหัก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและกระบวนการเชื่อมไฟฟา ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟา 

เครื่องมือและอุปกรณ การควบคุมองคประกอบในการเชื่อมไฟฟา ในตําแหนงทาเชื่อมและรอยตอตาง ๆ 
สัญลักษณงานเช่ือม การตรวจสอบงานเช่ือม งานเช่ือมรอยตอรอง ตอฉาก ทุกทาเช่ือม
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3103-0005 งานผลิตภัณฑโลหะ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดการงานผลิตภัณฑโลหะ
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบ เขียนแบบ วางแผน จัดเตรียมวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ แปรรูป ขึ้นรูป
ประกอบ ตกแตงผิวงานผลิตภัณฑโลหะ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความประณีตเปนระเบียบเรียบรอยและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการจัดการงานผลิตภัณฑโลหะ
2. ออกแบบ เขียนแบบ วางแผน จัดเตรียมวัสดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ แปรรูป ขึ้นรูปประกอบ ตกแตง
ผิวงานและการควบคุมคุณภาพการผลิตภัณฑโลหะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการผลิตผลิตภัณฑโลหะ งานออกแบบผลิตภัณฑ การทําแบบรางของ

ผลิตภัณฑ การวางแผนงาน จัดลําดับข้ันการทํางาน การใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณจับยึดในงานผลิต 
การใชงานของสีประเภทตาง ๆ การควบคุมคุณภาพงานผลิตภัณฑ

3103-2001 เทคโนโลยีงานเช่ือม 1 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเชือ่มและตรวจสอบงานเชือ่มแกส อารกลวดหุมฟลักซ  ทิก และมิก
2. เพ่ือใหสามารถทดลองและเช่ือมแกส อารกลวดหุมฟลักซ  ทิก มิก แผนและทอเหล็กกลา
3. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบงานเช่ือมและวิเคราะหผลการเช่ือมตามกระบวนการ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบ แปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเชือ่มและตรวจสอบงานเชือ่มแกส อารกลวดหุมฟลักซ  ทิก และมิก
2. สรุปผลการทดลองเช่ือมแกส อารกลวดหุมฟลักซ ทิก มิก แผนและทอเหล็กกลาหนาและบางรอย
ตอรองและฉาก

3. ตรวจสอบและวิเคราะห ช้ินงานเช่ือม งานตัดดวยแกส และงานตัดดวยพลาสมา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา ทดลองและปฏิบัติการเช่ือมแผนเหล็กกลา ทอเหล็กกลา งานหนาและบางรอยตอรอง รอยตอ
ฉากดวยการเช่ือมแกส อารกลวดหุมฟลักซ ทิก และมิก โดยเนนเร่ืองผลการใชลักษณะ ขนาด ชนิดรอยตอชิ้น
งาน การใชลวดเชื่อมประเภทตางๆ การใชชนิดและขนาดกระแสไฟ การใชเทคนิคการเดนิลวดเชือ่มแบบตางๆ
การตรวจสอบชิน้งานเชือ่มดวยตาเปลาและแบบหัก (Break) แบบดดั (Bend) ตรวจท้ังภายนอกและภายในแนว
เชื่อม  การตัดและวิเคราะหผลการตัดโลหะดวยแกสและพลาสมา
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3103-2002 เขยีนแบบเทคนิคโลหะ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบเทคนิคโลหะ
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบภาพประกอบ 2 มิติ 3 มิติ
3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบส่ังงานเคร่ืองกล งานเช่ือม งานโครงสราง งานทอและแผนคล่ี
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนแบบเทคนิคโลหะ
2. เขียนแบบภาพประกอบช้ินสวนงานเทคนิคโลหะ 2 มิติ 3  มิติ  ตามมาตรฐาน
3. อานแบบ เขียนแบบส่ังงานเคร่ืองกล  งานเช่ือม  งานโครงสราง  งานทอ  และแผนคล่ี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบและเขียนแบบภาพประกอบ 2 มิติ และ 3 มิติ แบบส่ังงาน

รวมท้ังการเขียนรายการประกอบแบบของงานเคร่ืองกล งานเช่ือม งานโครงสราง งานทอ และแบบแผนคล่ี

3103-2003 มาตรฐานงานเช่ือม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและการนําไปใชของมาตรฐานงานเชือ่มระบบตางๆ
2. เพ่ือใหสามารถนํามาตรฐานงานเช่ือมระบบตาง ๆ  มาใชในงานอาชีพ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและการนําไปใชของมาตรฐานงานเชือ่มระบบตางๆ
2. เปรียบเทียบลักษณะของขอกําหนดมาตรฐานงานเชื่อมระหวาง AWS,JIS,ISO
3. จัดทําเอกสารตามขอกําหนดมาตรฐานการทดสอบชางเช่ือมอารกลวดหุมฟลักซ ทิก มิก งานแผน
และทอ

4. จัดทําเอกสานตามขอกําหนดมาตรฐานคุณภาพงานเช่ือมเหล็กกลา อะลูมิเนียม
5. เลือกใชแกสปกคลุมแนวเช่ือมตามมาตรฐานความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานเช่ือม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของมาตรฐานงานเช่ือมและการนําไปใช คํานิยามตางๆ ท่ีเก่ียวของ

กับการเช่ือม คํานิยามของทาเชื่อม อักษรยอวิธีการเช่ือม รหัสลวดเช่ือม สัญลักษณการทดสอบงานเช่ือม
สัญลักษณงานเช่ือม มาตรฐานสายเช่ือมและเคร่ืองเช่ือมมาตรฐานการกําหนดกระบวนการและเทคนิคการเช่ือม
มาตรฐานการทดสอบชางเช่ือมงานแผนและงานทอเหล็กกลาและโลหะท่ีไมใชเหล็ก มาตรฐานคณุภาพของ
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งานเช่ือมเหล็กกลาอะลูมิเนียม พิกัดความเผ่ือของการเช่ือมสลัก (stud weld) พิกัดความเผ่ือของความยาวและ
มุมสําหรับงานเช่ือม มาตรฐานแกสปกคลุมแนวเชือ่ม ความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานเช่ือม

3103-2004 การออกแบบรอยตองานเช่ือม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบรอยตองานเชือ่มตามมาตรฐาน
2. เพ่ือใหสามารถอานและส่ังงานตามขอกําหนดกระบวนการเช่ือม (WPS) และบันทึกกระบวนการ
เชื่อม (PQR)

3. เพ่ือใหสามารถออกแบบรอยตองานเช่ือมเบ้ืองตนตามขอกําหนดกระบวนการเช่ือม (WPS)
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบรอยตองานเชือ่มตามมาตรฐาน
2. อานและส่ังงานตามขอกําหนดกระบวนการเช่ือม (WPS) และบันทึกกระบวนการเชือ่ม (PQR)
3. ออกแบบรอยตองานเช่ือมเหล็กรูปพรรณสําหรับเช่ือมโครงสรางเบ้ืองตนตามขอกําหนดกระบวน
การเชื่อม(WPS)

4. กําหนดคาความปลอดภัยของรอยตองานเช่ือมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับหลักการออกแบบรอยตองานเช่ือม ความหมายของสัญลักษณในงานเช่ือมและวิธีการนํา
ไปใชงาน ชนิดลักษณะและการนําไปใชงานของรอยตองานเช่ือม อิทธิพลของลักษณะแนวเช่ือม รอยตําหนิ
หรือรอยบาก (Notch) บนผิวเช่ือม และจุดบกพรองภายในแนวเช่ือมตอการกระจายความเคนในแนวเช่ือม
ความลาของแนวเชื่อม หลักการและกฎของการเช่ือม โครงสรางท่ีรับแรงสถิต (Static) และแรงพลวัต
(Dynamics) สภาพเชื่อมได (weld ability) ของงานโครงสรางท่ีประกอบดวยชนิดของวัสดุ วิธีการสราง คา
ความปลอดภัยของงานเช่ือม โครงสรางผลกระทบของการเชื่อมตอความแข็งแรงของโครงสราง  การเชื่อมชิ้น
สวนข้ึนรูปรอนพวก I – beam รีด การตอคานดวยหมุดยํ้า การเกิดและการปองกันการโกงของคานนํ้าหนัก  การ
ตอเสาค้ํายัน การเลือกเหล็กสําหรับเช่ือมโครงสราง

3103-2005 วัสดุประสานงานเช่ือม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเลือกและใชวัสดุประสานงานเชือ่มท่ีใชในการเชือ่มโลหะ
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกและเปรียบเทียบมาตรฐานวัสดุประสานงานเช่ือมตามมาตรฐาน AWS,

ISO, JIS
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวัสดุประสานงานเช่ือมเหมาะสมกับงาน
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการเลือกและใชวัสดุประสานงานเชือ่มท่ีใชในการเชือ่มโลหะ
2. วิเคราะหอิทธิพลของสารพอกหุมลวดเช่ือมตอคุณภาพแนวเช่ือม
3. เลือกวัสดุประสานตามชนิด ลักษณะและมาตรฐานไปใชงานไดเหมาะสมกับงานและโลหะงาน
4. เลือกใชแกสปกคลุมแนวเช่ือมตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเลือกและใชวัสดุประสาน ชนิดและลักษณะของวัสดุประสานที่ใชในกระบวนการเชื่อม

ตางๆ ท้ังลวดเช่ือมหุมฟลักซ (Covered Electrode) และลวดเติม (filler rod) ชนิดหนาท่ีและอิทธิพลของสาร
พอกหุมตอคุณภาพของแนวเช่ือม สัญลักษณลวดเช่ือมแกส ลวดเช่ือมหุมฟลักซ ลวดเช่ือมทิก ลวดเช่ือมมิก
ลวดเช่ือมแกนฟล๊ัก การเลือกลวดเช่ือมใหเหมาะสมกับลักษณะงานและชนิดของโลหะช้ินงาน ชนิดหนาท่ีและ
อิทธิพลของแกสคลุมแนวเช่ือมท้ังแกสเฉ่ือย (Inert gas) และแกสทําปฏิกิริยา (active gas) ตอคุณภาพของแนว
เชื่อม

3103-2006 การวางแผนงานเช่ือม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและขอกําหนดในวางแผนงานเชือ่ม
2. เพ่ือใหสามารถเขียนข้ันตอน ขอกําหนดงานเช่ือมและตรวจสอบคุณภาพงานเช่ือมตามมาตรฐาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและขอกําหนดในการวางแผนงานเชือ่ม
2. วางแผนปองกันการเปล่ียนรูปราง  คํานวณการหดตัว เน่ืองจากความรอนจากการเช่ือม
3. ตรวจสอบการกระจายความเคนในแนวเช่ือมดวยรังสีเอ็กซ (X – ray) และกระแสไหลวน (Eddy

Current)
4. วางแผนการจัดลําดับการเช่ือม  ความปลอดภัย  ตรวจสอบคุณภาพงานเช่ือมตามมาตรฐาน AWS,

DIN
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการและขอกําหนดในการวางแผนงานเชือ่ม ลักษณะการเกิดความเคนและความเครียดใน
โลหะช้ินงานเน่ืองจากความรอนจากการเช่ือม การเปลี่ยนรูปราง การหดตัวและความเคนจากการเช่ือม อิทธิพล
ของกรรมวิธีและความเร็วในการเชือ่ม การคาํนวณการหดตัว วิธีการปองกันการเกิดการดงึตัวและการเปล่ียน
แปลงรปูรางงานขณะเชื่อม การเปล่ียนแปลงความแข็งแรงและความยืดหยุนของเหล็กกลาท่ีอุณหภูมิตางๆ ตรวจ
สอบการกระจายความเคนในแนวเช่ือมดวยรังสีเอ็กซ (X – ray) และ (Eddy Current) แผนการจัดลําดบัการ
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เชื่อม  ความปลอดภัยในงานเช่ือม  การตรวจสอบคุณภาพงานเช่ือมตามมาตรฐานตางๆ  AWS, DIN  การ
ประมาณราคางานเชื่อม

3103-2007 วัสดุและโลหะวิทยา 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางโลหะวิทยาของวัสดุ
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ ทดสอบสมบัติวัสดุในกลุมเหล็กกลา เหล็กหลอ และโลหะนอกกลุม
เหล็ก

3. เพ่ือใหสามารถจําแนกลักษณะการเปล่ียนแปลงทางโลหะวิทยาในช้ินเช่ือม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกสมบัติทางกายภาพ ทางกล ทางเคมี และโลหะวิทยาของวัสดุ
2. ตรวจสอบ ทดสอบสมบัติวัสดุในกลุมเหล็กกลา เหล็กหลอ และโลหะนอกกลุมเหล็ก
3. ปรับปรุงสมบัติโลหะดวยความรอนและทดสอบความแข็งใหไดตามขอกําหนด
4. เลือกโลหะตามสมบัติทางกายภาพ ทางกล และทางโลหะวิทยามาใชใหเหมาะสมกับงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและทดลองเก่ียวกับหลักการจําแนกและเลือกใชวัสดุ สมบัติทางกายภาพ ทางกล และทาง

เคมี ของโลหะ ความสัมพันธความเคน – ความเครียด โครงสรางอะตอม โครงสรางอสัณฐาน โครงสรางผลึก
ระบบโครงสรางผลึก ดัชนีมิลเลอร ทิศทางและระนาบในผลึก ขอบกพรองในผลึกการเปล่ียนรปูรางโลหะ การ
คืนตัว การเกิดผลึกใหมการเติบโตของเกรน การแข็งตัวของโลหะ โลหะผสม เฟสและแผนภาพสมดุลยของ
ธาตุหน่ึง สองธาตุ การปรับปรุงพัฒนาควบคุมโครงสรางชนิดตางๆ ดวยความรอน มาตรฐานเหล็กหลอ เหล็ก
กลา และโลหะนอกกลุมเหล็ก การทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสรางจุลภาคและมหภาค

3103-2008 โลหะวิทยาการเช่ือม 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความเขาใจหลักการเก่ียวกับโลหะวิทยาการเชือ่มตามมาตรฐาน
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานดานโลหะวิทยาการเช่ือมตามมาตรฐาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเก่ียวกับโลหะวิทยาการเชือ่ม
2. จําแนกปรากฏการณทางโลหะวิทยาท่ีเกิดข้ึนในสวนตางๆ บนช้ินงานเช่ือม
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3. ตรวจสอบโครงสรางมหัพภาคและจุลภาคชิ้นงานเชื่อมกลุมเหล็กกลาของงานโครงสรางสะพาน
และภาชนะแรงดันตามมาตรฐาน

4. ทดสอบความแข็งช้ินงานเช่ือมเหล็กกลาตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและทดสอบเก่ียวกับหลักการของโลหะวิทยางานเช่ือม รูปแบบโครงสรางอะตอม การจับ
ยึดของอะตอม การแบงชนิดของโลหะหนักและเบา โครงสรางผลึกตางๆ การเกิดของผสมแบบการแทรกตัว
และแบบการแทนท่ี การวิเคราะหกราฟการแข็งตัวจากของเหลวมาเปนของแข็งใน Fe – C Diagram การเกิด
เกรน Void และ Dislocation  การเปล่ียนแปลงข้ันถาวร  Stress – Stain  Diagram การเกิด Recrystallization
TTT Diagram และการปรับปรุงโครงสรางของเหล็กตางๆ ดวยความรอน การเกิดความแข็งของเหล็กกลา
ลักษณะโครงสรางของสวนตางๆ ของแนวเช่ือมตอชนตัว V การเปล่ียนแปลงโครงสรางเหล็กกลาการเย็นตัว
จากของเหลวเปนของแข็งในแนวเช่ือม ความแตกตางของการกระจายความรอนของกระบวนการเชือ่มตางๆ
อิทธิพลของธาตุ ในแนวเช่ือมท่ีมีผลตอโครงสรางภายในโลหะ  การเกิด  Hot Crack, Cold Crack,  การใช
Shaffler Diagram, Weld ability ของอลูมิเนียม นิกเกิล ทองแดงไทเทเนียม และเหล็กหลอ การตรวจสอบโครง
สรางมหัพภาคและจุลภาคงานเช่ือมเหล็กกลา เหล็กกลาคารบอน และโลหะนอกกลุมเหล็ก ทดสอบความแข็ง
แนวเช่ือมเหล็กกลาคารบอน

3103-2009 การตรวจสอบงานเช่ือม 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการตรวจสอบงานเชือ่มตามมาตรฐาน
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบงานเช่ือมแบบทําลายและไมทําลายสภาพตามมาตรฐาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการตรวจสอบงานเชือ่มตามมาตรฐาน
2. ตรวจสอบงานเช่ือมโลหะแบบไมทําลายและรายงานผลตามมาตรฐาน
3. ทดสอบงานเช่ือมโลหะแบบทําลายสภาพและรายงานผลตามมาตรฐาน
4. ทดสอบความแข็งแนวเช่ือมเหล็กกลาและรายงานผลตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตรวจสอบและทดสอบเก่ียวกับหลักการทดสอบงานเช่ือม มาตรฐานและกฎของการตรวจสอบ

งานเช่ือม วิธีการทดสอบการทํางานดวยแรงเหว่ียง แรงอัด แรงกระแทก การดดั การบิด แรงเฉือน ความแข็ง วิธี
ตรวจสอบวัสดุชนิดไมทําลายสภาพ การตรวจสอบหาจุดบกพรองดวยกระแสไหลวน อนุภาคแมเหล็ก การถาย
ภาพดวยรงัส ีคล่ืนเสยีงอัลทราโซนิกส การใชนํ้ายาแทรกซมึ วิธีการตรวจสอบโดยสายตา โดยประกายไฟ โดยวิธี
สุญญากาศ วิธีตรวจสอบทางโลหะวิทยา มหัพภาคและจุลภาค  การตรวจสอบดวยไมโครวิกเกอร
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3103-2010 การทดสอบวัสดุงานเช่ือม 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักและวิธีการทดสอบวัสดุงานเชือ่มแบบทําลายและไมทําลาย
2. เพ่ือใหสามารถทดสอบความแข็ง และความแข็งแรงวัสดุเช่ือม
3. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบขอบกพรองวัสดุงานเช่ือม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติการทดสอบวัสดุดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและวิธีการทดสอบวัสดุงานเชือ่มแบบทําลายและไมทําลาย
2. ทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุและรายงานผลตามมาตรฐานท่ีกําหนด
3. ตรวจสอบขอบกพรองวัสดุงานเช่ือมแบบไมทําลายสภาพและรายงานผลตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการและวิธีการทดสอบสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุจากการ

ทดสอบดวยการดึง การกด การเฉือน การดดั การบิด การกระแทก การทดสอบความแข็ง บริเนลล รอกเวลล วิก
เกอร และการตรวจสอบดวยสายตา นํ้ายาแทรกซึม อนุภาคแมเหล็ก คล่ืนเสียงอัลทราโซนิกส และการถายภาพ
ดวยรังสี

3103-2101 เขียนแบบงานเช่ือมอุตสาหกรรม 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบงานเชือ่มอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบงานอุปกรณจับยึด จับเจาะ ประกอบช้ินงานผลิตภัณฑโลหะและช้ินงาน
เช่ือมอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการเขียนแบบงานเชือ่มอุตสาหกรรม
2. เขียนแบบอุปกรณนําเจาะ   จับยึดช้ินงานเช่ือม    ประกอบงานผลิตภัณฑ   พันชและดายตาม
มาตรฐาน

3. เขียนแบบแผนคลีและช้ินงานโลหะ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานและเขียนแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ินงาน พันซและดาย
แบบแผนคล่ีท่ีมีการตัดบาก (Intersection) ช้ินงานผลิตภัณฑโลหะ
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3103-2102 การขึ้นรูปโลหะ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการขึน้รูปโลหะ
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณขนาดของแรงในการข้ึนรูปโลหะ
3. เพ่ือใหสามารถเลือกวิธีการข้ึนรูปโลหะเหมาะสมกับวัสดุและงาน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการขึน้รูปโลหะ
2. เลือกวิธีการข้ึนรูปโลหะเหมาะสมกับงานและคํานวณหาขนาดของแรงในการข้ึนรูปโลหะ
3. กําหนดชนิด ขนาดเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณในการข้ึนรูปโลหะเหมาะสมกับวัสดุและงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการขึ้นรูปโลหะดวยวิธีการกดอัดขึ้นรูป(Drawing) การตัดเจาะ (Punching)

การดดั (Bending) การมวน (Rolling) การปนข้ึนรูป (Spinning) การตัด (Cutting) การคาํนวณหาขนาดของแรง
ในการขึ้นรูป การเลือกวัสดุใหเหมาะสมกับงาน การปรับต้ังเคร่ืองมือ อุปกรณ สาเหตุและการแกไขปญหาใน
งานข้ึนรูปโลหะ  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

3103-2103 งานผลิต 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารและดําเนินการงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ
2. เพ่ือใหสามารถผลิตภัณฑโลหะแผน โลหะภัณฑและงานโครงสราง
3. เพ่ือใหสามารถวางแผนการทํางานผลิตภัณฑโลหะแผน โลหะรูปพรรณและงานโครงสราง
4. เพ่ือใหสามารถควบคุมคุณภาพงานผลิตเฉพาะอยางและงานผลิตจํานวนมาก
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริหารและดําเนินการงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ
2. ออกแบบ เขียนแบบ กําหนดวัสดุอุปกรณท่ีใช ประมาณราคา วางแผนจัดการในการผลิต กําหนด
ข้ันตอนการผลิตเหมาะสมตามลักษณะงาน

3. ผลิต ผลิตภัณฑโลหะแผน  ผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ  และงานโครงสราง
4. ควบคุมคุณภาพในการผลิตเฉพาะอยาง (Job order) และผลิตจํานวนมาก (Mass production)



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

152

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะแผน ผลิตภัณฑโลหะรูปพรรณ และ

งานโครงสรางโลหะ โดยปฏิบัติงานเปนข้ันตอนเร่ิมจาก การออกแบบ เขียนแบบช้ินงาน กําหนดวัดสุอุปกรณท่ี
ใช การประมาณราคา การวางแผนและจัดการในการผลิต รวมท้ังการสรางเคร่ืองมืออุปกรณชวยในการผลิต
การควบคมุคุณภาพในการผลิต ท้ังการผลิตงานเฉพาะอยาง  (Job Order)  และงานผลิตจํานวนมาก  (Mass
product)

3103-2104 การตกแตงผิวสําเร็จ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการตกแตงผิวสําเร็จงานผลิตภัณฑโลหะ
2. เพ่ือใหสามารตกแตงผิวสําเร็จดวยการชุบเคลือบผิวเคมี-ไฟฟาและตรวจสอบแกไขนํ้ายาชุบ
3. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบการชุบเคลือบผิวตามมาตรฐาน
4. เพ่ือใหสามารถตกแตงผิวสําเร็จดวยการเคลือบดวยสีผง
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัยคํานึงถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการตกแตงผิวสําเร็จงานผลิตภัณฑโลหะ
2. เตรียมช้ินงาน    ชุบเคลือบผิวดวยเคมี-ไฟฟา    เคลือบผิวทางฟสิกส    และชุบเคลือบผิวตามมาตร
ฐาน

3. วิเคราะหน้ํายาชุบ และบํารุงรักษาน้ํายาชุบตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทางเคมี และทางไฟฟาในงานชุบเคลือบผิว การเตรียมงานโดย
วิธีกลวิธีเคมี และไฟฟา มาตรฐานการทําความสะอาดผิวงาน มาตรฐานการเคลือบผิวดวยเคมีไฟฟา กระบวน
การเคลือบผิวทางฟสิกส เคมีไฟฟา กระบวนการชุบเคลือบผิว การเตรียม การวิเคราะห บํารุงรักษาน้ํายาชุบดวย
Hull Cell การแกปญหาในงานชุบ วิธีการยอมสีผิวโลหะดวยเคมี การรมดํา  การเคลือบดวยสีผง

3103-2105 การติดต้ังและการบํารุงรักษา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนงานติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร
3. เพ่ือใหสามารถกําหนดข้ันตอนการทํางาน  ติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรตามมาตร
ฐาน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการในการติดต้ังและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร
2. ออกแบบ  และวางแผนติดต้ังเคร่ืองจักรตามมาตรฐานและเหมาะสมกับการใชงาน
3. จัดทําระบบการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกอนใชงาน ระหวางใชงาน และหลังการใชงานตามมาตร
ฐานความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและวิธีการติดต้ังเคร่ืองจักร ประกอบดวยการเคล่ือนยาย การวางตําแหนงเคร่ือง

จักร  การวางฐานราก หลักการและวิธีการบํารุงรกัษากอนการใชงาน ระหวางการใชงานและหลังการใชงาน ขอ
มูลของเคร่ืองจักรและการรายงาน

3103-2106 การออกแบบผลิตภัณฑ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑ
2. เพ่ือใหสามารถนําองคประกอบศิลปมาประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑโลหะ
3. เพ่ือใหสามารถออกแบบผลิตภัณฑโลหะและจัดทําหุนจําลอง (Model)
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการออกแบบผลิตภัณฑโลหะ
2. นําองคประกอบศิลปมาประยุกตใชในการออกแบบและวิเคราะหช้ินงานออกมาเปนองคประกอบ
ศิลป

3. ออกแบบผลิตภัณฑโลหะโดยใชองคประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑมาประยุกตใชในการ
จัดทําหุนจําลอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบผลิตภณัฑ การนําองคประกอบศลิปประยกุตไปใชใน

การออกแบบผลิตภณัฑ หลักการของยศาสตร สดัสวนรปูทรงมนุษย ลักษณะ รปูทรง ขนาดนํ้าหนักของวัสดุ
อุปกรณ และมาตรฐานองคประกอบ และคุณคาทางศิลปะ ความเหมาะสมตอกระบวนการและวิธีการเลือกใช
วัสดุ การรางแบบ(Sketching) เขียนแบบ และสรางหุนจําลอง (Model)

3103-2107 เทคโนโลยีการหลอโลหะ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการหลอโลหะ
2. เพ่ือใหสามารถอานและเขียนแบบหลอ
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3. เพ่ือใหสามารถทําแบบหลอดวยมือและหลอช้ินงาน
4. เพ่ือใหสามารถตกแตง และตรวจสอบชิน้งานหลอ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการหลอโลหะ
2. ทําแบบทรายหลอและหลอช้ินงาน
3. ตกแตงและตรวจสอบช้ินงานหลออยางงาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการหลอ ประวัติงานหลอ กรรมวิธีหลอหลอม ชนิด และคุณสมบัติของ

ทรายหลอ เตาหลอ เคร่ืองมือและอุปกรณ กระสวน โลหะวิทยาเบ้ืองตน การหลอม การเท การตกแตงชิน้งาน
การตรวจสอบช้ินงาน งานปนแบบ  และหลอหลอมโลหะ

3103-2108 ประดิษฐกรรมพิเศษเชื่อมอุตสาหกรรม 3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการสราง ประดิษฐ  คิดคนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณการทํางาน
2. เพื่อใหสามารถจัดทําผลงานประดิษฐคิดคนโดยใชความรูทักษะจากการศึกษาในสาขาวิชาพรอม
ท้ังการเขียนแผน การนําเสนอผลงาน และการรายงานผล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางาน ความคิดสรางสรรค ความรอบคอบ และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. สราง ประดิษฐ  คิดคนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณการทํางาน
2. จัดทําผลงานประดิษฐคิดคนพรอมท้ังการเขียนแผน การนําเสนอผลงาน และการรายงานผล

คําอธิบายรายวิชา
ประมวลผลความรูจากรายวิชาตาง ๆ โดยนํามาประยกุตใชใหสอดคลองกับเทคโนโลยจีนไดผลเดนชัด

เพ่ือเปนการพิสูจนความรูและทักษะในระดับชางเทคนิค  ผูเรียนจะตองวางแผนนําเสนอโครงการ  ผลงานทาง
วิชาการหรือการออกแบบ หรือสรางเครื่อง หรืออุปกรณ ในงานชางอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของใหแลวเสรจ็ในเวลา
กําหนด ซึง่จะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะ  ตลอดการทําโครงงาน  เม่ือเสรจ็สมบูรณ
แลวตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจและสัมภาษณ (เน้ือหาของโครงงานจะตองสอดคลองกับสาขาวิชาท่ี
เรียน)
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3103-2109 วิทยาการกาวหนางานเช่ือมอุตสาหกรรม 3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของเน้ือหาของวิทยาการความกาวหนาในงานเชือ่มอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถคนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานเช่ือมอุตสาหกรรมมาประยุกตใชใน
งานอาชีพแลวประดิษฐเปนงานหรือโครงการพรอมคูมือการประดิษฐ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเช่ือมอุตสาหกรรมดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการของเน้ือหาของวิทยาการความกาวหนาในงานเชือ่มอุตสาหกรรม
2. คนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานเช่ือมอุตสาหกรรมมาประดิษฐเปนงานหรือโครง
การพรอมคูมือการประดิษฐ

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานงานเชื่อมอุตสาห

กรรมท่ีเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการงานเช่ือมอุตสาหกรรม และมิไดมีไวในรายวิชาของหลัก
สูตรน้ี รายละเอียดเน้ือหาสามารถหาเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม

3103-2110 อุปกรณจับยึดในงานเช่ือม 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบอุปกรณจับยึดในงานเชือ่ม
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชและออกแบบสรางอุปกรณจับยึดในงานเช่ือมไดเหมาะสม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบอุปกรณจับยึดในงานเชือ่ม
2. ออกแบบอุปกรณจับยึดในงานเช่ือมตามมาตรฐาน
3. ออกแบบอุปกรณนําเจาะในงานเช่ือมตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ินงานเช่ือมอุตสาหกรรม ชนิด

หนาท่ีของช้ินสวน มาตรฐานของอุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ินงานในงานเช่ือม ออกแบบอุปกรณนําเจาะและ
จับยึดช้ินงานตามลําดับข้ัน
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3103-4101 ปฏิบัติงานเทคนิคงานเช่ือมอุตสาหกรรม 1 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในโรงงานผลิตภัณฑโลหะท่ีเปนการผลิตแบบ Line production และ
แบบ  Jobs Order

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. วางแผนทางเทคนิคการผลิตในงานผลิตภัณฑโลหะ เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในงานผลิตแบบ

Jobs Order และแบบ Line product
3. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบชิ้นงานผลิตภัณฑ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทํางานเก่ียวกับการเลือก การใชเคร่ืองมืออุปกรณ

เคร่ืองจักรในการตัด การข้ึนรูปชนิดตางๆ การประกอบชิ้นงาน การเขาตะเข็บ การยํ้าหมุด การบัดกรีออนแข็ง
การเช่ือมแบบตางๆ การตกแตงผิวสําเร็จดวยกรรมวิธีตางๆ โดยทํางานตามแบบส่ังงาน (เปนรายวิชาที่สถาน
ศึกษากับสถานประกอบการกําหนดการเรียนการสอนรวมกัน)

3103-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคงานเช่ือมอุตสาหกรรม 2 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตภัณฑโลหะ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในโรงงานผลิตท่ีเปนการผลิตแบบ  Line Production และ Jobs Order
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการวางแผนใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและควบคุมคุณภาพในงานผลิต
ภัณฑโลหะ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. วางแผนทางเทคนิคการผลิตในงานผลิตภัณฑโลหะเลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในงานผลิตแบบ

Jobs Order และแบบ Line product
3. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบชิ้นงานผลิตภัณฑ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทํางานเก่ียวกับการเลือก การใชวัสดุชิ้นงาน การเลือก การ

ใชเคร่ืองมือ อุปกรณเคร่ืองจักรในการตัด การข้ึนรูปชนิดตางๆ การอานแบบ การขยายแบบ การประกอบชิ้น
งาน การเขาตะเข็บ การยํ้าหมุด การบัดกรีออน แข็ง การเช่ือมแบบตางๆ การตกแตงผิวสําเร็จดวยกรรมวิธีตางๆ
(เปนรายวิชาท่ีสถานศกึษากับสถานประกอบการกําหนดการเรียนการสอนรวมกัน)

3103-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคงานเช่ือมอุตสาหกรรม 3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตภัณฑโลหะ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในโรงงานผลิตท่ีเปนการผลิตแบบ  Line Production  และ  Jobs Order
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการวางแผนใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและควบคุมคุณภาพช้ินงานในสถานี
การผลิตตางๆ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. วางแผนทางเทคนิคการผลิตในงานผลิตภัณฑโลหะ เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในงานผลิตแบบ

Job Order  และแบบ Line  Production
3. ควบคุมและพัฒนางานเช่ือมในงานผลิตภัณฑโลหะไดมาตรฐานและปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทํางานเก่ียวกับการวางแผนการจัดลําดับข้ัน การทํางาน

ของเคร่ืองจักร  การเคล่ือนท่ีของงานไปในสถานีตาง ๆ  การปรับต้ังเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  การบํารุงรักษาและ
ซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล การตรวจสอบควบคมุคุณภาพชิน้งานในสถานีการผลิตตางๆ (เปนรายวิชาที่สถาน
ศึกษากับสถานประกอบการกําหนดการเรียนการสอนรวมกัน)

3103-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคงานเช่ือมอุตสาหกรรม 4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการวางแผน จัดลําดับการทํางานของเคร่ืองจักร
2. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษา ตรวจสอบคุณภาพช้ินงานท่ีเปนการผลิตแบบ Line Production และ

Jobs Order
3. เพ่ือใหมีความสามารถจัดระบบควบคุม ตรวจสอบ กระบวนการผลิตตางๆ  และเขียนรายงาน
เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปผลการทํางาน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม
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มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. วางแผนทางเทคนิคการผลิตในงานผลิตภัณฑโลหะ เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในงานผลิตแบบ

Jobs Order และแบบ Line Production
3. ตรวจสอบคุณภาพ แกไขขอบกพรองช้ินงานควบคุมและพัฒนางานเช่ือมและผลิตภัณฑโลหะให
ไดมาตรฐาน

4. จัดเก็บขอมูล เขียนรายงาน วิเคราะหสรุปผลการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติในโรงงานผลิต ผลิตภณัฑโลหะโดยทํางานเก่ียวกับการวางแผนการจัดลําดบัขัน้การทํางานของ
เครือ่งจักรในการผลิต การเคล่ือนท่ีของงานไปในสถานท่ีตางๆ การปรับต้ังเครือ่งมือ เคร่ืองจักร การบํารุงรักษา
และซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล การตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ชิน้งานในสถานี การผลิตตางๆ การแกไขขอบก
พรองของช้ินงาน การควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตของทุกสถานีใหสอดคลองสัมพันธกัน พรอมท้ัง
การเขียนรายงาน การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการทํางาน (เปนรายวิชาท่ีสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการกําหนดการเรียนการสอนรวมกัน)

3103-2201 เทคโนโลยีการเช่ือม 2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเชือ่มและตรวจสอบงานเชือ่มอารกลวดหุมฟลักซ ทิก มิก แม็ก ชิ้น
งานเหล็กกลาผสม ทองแดง อะลูมิเนียม

2. เพ่ือใหสามารถทดลองและเช่ือมเหล็กกลาผสม ทองแดง อะลูมิเนียมดวยการเช่ือมอารกลวดหุม
ฟลักซ ทิก มิก แม็ก ใตฟล๊ัก ตามขอกําหนดมาตรฐาน

3. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ เปรียบเทียบคุณภาพช้ินงานเช่ือมดวยวิธีบากหักแนวเช่ือม (Notch
Bend) การดดั (Bend) และดูโครงสรางมหัพภาค (Macro) ตามมาตรฐานงานเช่ือม

4. บันทึกรายการในงานควบคุมการเช่ือม ( WPS ,  PQR)  ตามมาตรฐานกําหนด
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเชือ่มและตรวจสอบงานเชือ่มอารกลวดหุมฟลักซ ทิก มิก แม็ก ชิน้งานเหล็กกลา
ผสม ทองแดง อะลูมิเนียม

2. ทดลองและเช่ือมเหล็กกลาผสม ทองแดง อะลูมิเนียมดวยการเช่ือมอารกลวดหุม ฟลักซ ทิก มิก
แม็ก ใตฟล๊ัก ตามขอกําหนดมาตรฐาน

3. ตรวจสอบ เปรียบเทียบคุณภาพช้ินงานเช่ือมดวยวิธีบากหักแนวเช่ือม (Notch Bend) ดัด (Bend)
ตรวจโครงสรางมหัพภาค (Macro) ตามมาตรฐานงานเช่ือมบันทึกรายการในงานควบคุมการเช่ือม
( WPS ,  PQR)  ตามมาตรฐานกําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทดลองและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเช่ือมเหล็กหลาผสม ทองแดง อะลูมิเนียม รอยตอรองและ

ฉาก ดวยการเช่ือมอารกลวดหุมฟลักซ ทิก (TIG) มิก (MIG) แม็ก (MAG) เช่ือมใตฟลักซ วิเคราะหตรวจโครง
สรางและสมบัติทางกล ทดลองเช่ือมโดยเนนเก่ียวกับความเร็ว กระแสไฟเชื่อม ระยะอารก ชนิดของลวดเช่ือม
กับการเช่ือมแนวเดียว (Single) และการเช่ือมหลายแนว (Multiple) ตรวจสอบงานเช่ือมดวยการบากหักแนว
เชื่อม (Notch Bead) การดดั (Bend) ตรวจโครงสรางมหัพภาค วิเคราะหผลการตรวจสอบแนวเช่ือมและการ
เขียนรายงานตามมาตรฐาน

3103-2202 เทคโนโลยีการเช่ือม 3 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการกระบวนการเชือ่มพิเศษ
2. เพ่ือใหสามารถในการเช่ือมโลหะตางๆ  ตามแบบรอยตอกําหนด
3. เพ่ือใหสามารถในการตรวจสอบงานเช่ือมดวยวิธีตางๆ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เช่ือมเหล็กกลา ทองแดง อะลูมิเนียม  เหล็กกลาสแตนเลสดวยกระบวนการเช่ือมทิก มิก
2. ตรวจสอบวิเคราะหแนวเช่ือมแตละกระบวนการเช่ือมแบบทําลายและไมทําลายสภาพ
3. บันทึกรายการในงานควบคุมการเช่ือม ( WPS,  PQR)  ตามมาตรฐานกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทดลองและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเช่ือมเหล็กกลา ทองแดง อะลูมิเนียม เหล็กกลาสแตนเลส

ดวยกระบวนการเชือ่มทิก  มิก  เปรียบเทียบความแตกตางของแนวเช่ือมแตละกระบวนการเช่ือม  บันทึกราย
การควบคุมการเชื่อม ( WPS ,  PQR)  ตามมาตรฐาน

3103-2203 การคาํนวณในงานเช่ือม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคาํนวณเก่ียวกับการรับแรงของชิน้สวนในโครงสราง
2. เพ่ือใหสามารถเลือกหาสูตรหาคาแรงตามลักษณะโครงสราง
3. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาคาแรงของช้ินสวนโครงสรางเพ่ือหาขนาดรอยเช่ือม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคาํนวณเก่ียวกับการรับแรงของชิน้สวนในโครงสราง
2. คํานวณหาความเคนท่ีเกิดในงานเช่ือมโครงสรางและช้ินสวนเคร่ืองจักรกล
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3. คํานวณหาแรงและความเคนในรอยเช่ือมตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับหลักการคํานวณหาแรงในช้ินสวนรับแรงของโครงสราง ทบทวนหนวยของแรง ทิศทาง
และปริมาณของแรง การแยกแรง และการหาแรงลัพธ โมเมนตของแรง ลักษณะชนิดของจุดรองรับ (Support)
การหาความเคนแรงดึง แรงเฉือน แรงบิด การหาความเครียดความสัมพันธระหวางความเคน ความเครียด
ศึกษามาตรฐานกําหนดของเหล็กชนิดตางๆ (ความเคนท่ียอมให) ความแตกตางของการรับภาระระหวางแรงดึง
และ แรงอัด ชนิดของภาระที่กระทําตองาน หลักการของแรงสถิตย ชนิดและการหาแรงท่ีเกิดข้ึนในคานรับ
ภาระ (Normal Shear) โมเมนตดัด แบบโครงสรางหลังคา โครงสรางเหล็ก การวิเคราะหชนิดและชนิดของแรง
ในโครงสรางเหล็ก การหาโมเมนตความเฉ่ือยการคํานวณความเคนแรงอัด แรงเฉือนของคาน มาตรฐานกําหนด
ในการคํานวณแนวเช่ือม การคํานวณหาขนาดของแรงท่ีกระทําตอแนวเช่ือม ความยาวแนวเช่ือม ความเคนใน
แนวเช่ือมแบบตอชน การคาํนวณหาขนาดแนวเชือ่ม (Throat) ของแนวเชือ่มฟลเลต การคาํนวณหาขนาดของ
แนวเชือ่มท่ีรบัแรงเฉือน แรงบิดและแรงอัด

3103-2204 การตรวจสอบดวยคล่ืนอัลทราโซนิกส 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการตรวจสอบดวยคล่ืนเสียงอัลทราโซนิกส
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบดวยคล่ืนเสียงอัลทราโซนิกสตามมาตรฐาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในหลักการตรวจสอบดวยคล่ืนเสียงอัลทราโซนิกส
2. ติดต้ัง ปรับต้ัง (Calibrate) เคร่ืองทดสอบดวยคล่ืนเสียงอัลทราโซนิกสใหพรอมใชงานกับโลหะ
ชนิดตางๆ ท่ีความหนาตางๆ ตามกําหนดมาตรฐานการตรวจสอบงานเช่ือม

3. ตรวจสอบโลหะงาน แผน ทอ งานหลอ ทุบข้ึนรูป  ดวยคล่ืนเสียงอัลทราโซนิกสตามมาตรฐาน
4. ตรวจสอบงานเช่ือมโลหะดวยคล่ืนเสียงอัลทราโซนิกสตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ มาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบดวยคล่ืนเสียง อุปกรณในการตรวจสอบและการ

ปฏิบัติการตรวจสอบโลหะท่ีเปนแผน แทง ทอ งานหลอ ทุบข้ึนรูป  และงานเช่ือม

3103-2205 การตรวจสอบดวยรงัสี 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักและวิธีการตรวจสอบดวยการถายภาพรังสี
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบงานเช่ือมดวยการถายภาพดวยรังสี
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3. เพ่ือใหสามารถอาน วิเคราะหภาพถายชิ้นงานเชื่อม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักและวิธีการตรวจสอบดวยการถายภาพรังสี
2. ตรวจสอบงานเช่ือมโลหะดวยการถายภาพรังสีตามมาตรฐาน
3. วิเคราะหและแปรผลฟลมภาพถายรังสีงานเช่ือมตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ มาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบดวยการถายภาพรงัสี อุปกรณในการตรวจสอบ

และปฏิบัติการตรวจสอบงานเช่ือมดวยการถายภาพรังสี การวิเคราะหและแปรผลฟลมภาพถายรังสีงานเช่ือม
ตามมาตรฐาน

3103-2206 โลหะวิทยา 2 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการโลหะวิทยาและการตรวจสอบโครงสรางระบบ 2 ธาตุ
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบงานทางโลหะวิทยาและการตรวจสอบโครงสรางโลหะในกลุมเหล็ก
และนอกกลุมเหล็กระบบ 2 ธาตุตามมาตรฐาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการโลหะวิทยาและการตรวจสอบโครงสรางระบบ 2 ธาตุ
2. นําแผนภาพ ทีทีที (TTT) เหล็กกลามาใชวิเคราะหช้ินงานเช่ือมโลหะ
3. ตรวจสอบโครงสรางช้ินงานเช่ือมโลหะกลุมเหล็ก  ตามมาตรฐาน
4. ตรวจสอบความสามารถในการชุบแข็งเหล็กกลา (Harden ability)
5. ตรวจสอบโครงสรางช้ินงานเช่ือมโลหะนอกกลุมเหล็ก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับปฏิกิริยาเปอรริเทคติก ยูเทคติก ยูเทคตอย ในระบบ 2 ธาตุ และแผนภูมิ สม

ดลุของเหล็กคารบอน โครงสรางของเหล็กกลาและเหล็กหลอในแผนภมิูสมดลุเหล็กกลาคารบอนขณะเย็นตัวตอ
เน่ืองในสภาวะสมดุล  กลไกการเปล่ียนแปลงออสเทนไนตเปนโครงสรางเฟอรไรต  ซีเมนตไตต –I และ III
แผนภาพ ทีทีที (TTT) โครงสรางและการเปล่ียนแปลงจากความสัมพันธ เวลา อุณหภูมิ การเปล่ียนแปลง (TTT)
กลไกการเพ่ิมความแข็ง (Strengthening Mechanisms) ความสามารถในการเพ่ิมความแขง็ดวยวิธี โจมินี (Jominy)
การทดสอบความแขง็ การอบชบุเหล็กกลา การตรวจสอบโครงสรางโลหะในกลุมเหล็ก และนอกกลุมเหล็ก
ระบบ 2 ธาตุ การทดลอง  Harden ability
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3103-2207 โลหะวิทยา 3 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการงานโลหะวิทยาและการตรวจสอบโครงสรางโลหะระบบ 3 ธาตุ
2. เพ่ือใหสามารถตรวยสอบงานทางโลหะวิทยาและการตรวจสอบโครงสรางโลหะในกลุมเหล็ก
และนอกกลุมเหล็กระบบ 3 ธาตุ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการงานโลหะวิทยาและการตรวจสอบโครงสรางโลหะระบบ 3 ธาตุ
2. คํานวณสวนผสมของธาตุในแผนภาพสมดุล 3 ธาตุ
3. ตรวจสอบโครงสรางเหล็กกลาผสม โลหะนอกกลุมเหล็กระบบ 3 ธาตุ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับแผนภาพสมดุลระบบ 3 ธาตุ การหาสดัสวนผสมของธาตุตางๆ ในระบบ 3

ธาตุ  อิทธิพลของธาตุผสมตอการเปล่ียนแปลงของแผนภูมิสมดุลระบบ 2 ธาตุ การแข็งตัวและการเกิด
Segregation การเกิดผลึกไพรมาร่ียูเทคติก ไบนาร่ียูเทคติกเทอรนารี การวิเคราะหเฟส ในระบบ 3 ธาตุ ความ
สัมพันธระหวางสวนผสมโครงสรางและคุณสมบัติของเหล็กกลา เหล็กกลาผสม การเพ่ิมความแข็ง อะลูมิเนียม
Aging การกัดกรอน การตรวจสอบโครงสรางโลหะในและนอกกลุมเหล็ก ระบบ 3 ธาตุ  การชุบแข็ง (Aging)
อะลูมิเนียม

3103-2208 โครงสรางเหลก็และภาชนะแรงดัน 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเก่ียวกับโครงสรางเหล็กและภาชนะแรงดัน ตามมาตรฐาน
2. เพ่ือใหสามารถบอกชนิดลักษณะและสวนประกอบของโครงสรางเหล็กและภาชนะแรงดันตาม
มาตรฐาน

3. เพ่ือใหสามารถวางแผนและกําหนดการติดต้ังโครงสรางตามลักษณะงานตาง ๆ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการปฏิบัติงานเขียนแบบงานทอดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเก่ียวกับโครงสรางเหล็กและภาชนะแรงดัน ตามมาตรฐาน
2. จําแนกชนิด  ลักษณะและสวนประกอบของโครงสรางเหล็กและภาชนะรับแรงดันตามมาตรฐาน
3. วางแผนและกําหนดการติดตั้งโครงสรางตามลักษณะงานตางๆ
4. วางแผนและกําหนดการสรางภาชนะแรงดันตามมาตรฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ ลักษณะ ชนิด สวนประกอบสําคัญ ของโครงสราง โครงหลังคา เสา โครงยึด โครงถัก

วงกบประตูหนาตาง และชองลม พรอมท้ังการยกประกอบ ติดตั้งโครงสรางโรงรถ สะพานลอย ทางเทา
ระเบียงลูกกรง ถังความดัน ถังนํ้า การใชอะลูมิเนียมประกอบ และตกแตงโดยเนนถึงมาตรฐานของวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทยหรือมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  หรือมาตรฐานของตางประเทศ  เชน  JIS
DIN ASTM

3103-2209 ไฟฟาในงานเช่ือม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1 เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการไฟฟาเบ้ืองตน โครงสราง คุณสมบัติของอะตอม ความตานทาน ตัว
นําและฉนวน

2 เพ่ือใหสามารถนํากฎของโอหมไปใชงานในวงจรไฟฟา คํานวณคาตางๆ ทางไฟฟาเก่ียวกับเคร่ือง
เช่ือมไฟฟา กระแสและแรงดันไฟฟาขณะเชื่อมและขณะหยุดเชื่อม

3 เพ่ือใหสามารถวิเคราะห เปรียบเทียบความสัมพันธของแรงเคล่ือนและกระแสไฟฟาท่ีมีตอระยะ
อารกในการเชือ่ม ขนาดความโตลวดเชื่อม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการไฟฟาเบ้ืองตน โครงสราง คุณสมบัติของอะตอม ความตานทาน ตัวนําและฉนวน
2. นํากฎของโอหมไปใชงานในวงจรไฟฟา คํานวณคาตางๆ ทางไฟฟาเก่ียวกับเคร่ืองเช่ือมไฟฟา
กระแสและแรงดันไฟฟาขณะเชื่อมและขณะหยุดเชื่อม

3. กําหนดขนาดสายเช่ือมและสายดินสําหรับเคร่ืองเช่ือมไฟฟา ตามมาตรฐานทางไฟฟา
4. บอกความสัมพันธของกระแสไฟฟา  แรงเคล่ือนไฟฟา  กับระยะอารกตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทฤษฎีโครงสรางและคุณสมบัติของอะตอม ความตานทานตัวนําและฉนวน กฎของโอหม และ

การนําไปใชงานในวงจรไฟฟา การคาํนวณของแรงเคล่ือนตกครอม และกระแสในสายเช่ือม การเลือกขนาด
ชนิดของสายเชื่อม  การคํานวณหาคาตางๆ และเขียนเวคเตอรไดอะแกรมในไฟฟา ระบบ 1 เฟส และ 3 เฟส
โครงสรางและหลักการทํางานของเคร่ืองเช่ือมแบบไฟฟากระแสตรง กระแสสลับ ผลตางของระบบเคร่ืองเช่ือม
แบบกระแสคงท่ีและแบบแรงเคล่ือนคงท่ี  ความสัมพันธของกระแส แรงเคลื่อนไฟฟาและระยะอารก ท่ีเหมาะ
สมกับงานเช่ือม มาตรฐานของเคร่ืองเช่ือมและการนําไปใชงาน และการบํารุงรักษาเครื่องเชื่อม
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3103-2210 ประดิษฐกรรมพิเศษการเชื่อมโลหะ 3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการสราง ประดิษฐ  คิดคนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณการทํางาน
2. เพื่อใหสามารถจัดทําผลงานประดิษฐคิดคนโดยใชความรูทักษะจากการศึกษาในสาขาวิชาพรอม
ท้ังการเขียนแผน การนําเสนอผลงาน และการรายงานผล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางาน ความคิดสรางสรรค ความรอบคอบ และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. สราง ประดิษฐ  คิดคนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณการทํางาน
2. จัดทําผลงานประดิษฐคิดคนพรอมท้ังการเขียนแผน การนําเสนอผลงาน และการรายงานผล

คําอธิบายรายวิชา
ประมวลผลความรูจากรายวิชาตางๆ ของสาขางานการเชือ่มโลหะนํามาประยกุตใชใหสอดคลองกับ

เทคโนโลยจีนไดผลเดนชัด เพ่ือเปนการพิสูจนความรูและทักษะในระดับชางเทคนิค  ผูเรียนจะตองวางแผนนํา
เสนอโครงการ  ผลงานทางวิชาการหรือการออกแบบ หรือสรางเครื่อง หรืออุปกรณในงานชางอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวของใหแลวเสรจ็ในเวลากําหนด ซึง่จะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะ  ตลอดการทํา
โครงงาน  เม่ือเสรจ็สมบูรณแลวตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจและสัมภาษณ (เน้ือหาของโครงงานจะ
ตองสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเรียน)

3103-2211 วิทยาการกาวหนาการเช่ือมโลหะ 3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของเน้ือหาของวิทยาการความกาวหนาในงานเชือ่มโลหะ
2. เพ่ือใหสามารถคนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานเชื่อมโลหะมาประยุกตใชในงาน
อาชีพแลวประดิษฐเปนงานหรือโครงการพรอมคูมือการประดิษฐ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเช่ือมโลหะดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการของเน้ือหาของวิทยาการความกาวหนาในงานเชือ่มโลหะ
2. คนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานเช่ือมโลหะมาประดิษฐเปนงานหรือโครงการ
พรอมคูมือการประดิษฐ

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานงานเช่ือมโลหะท่ีเกิดข้ึน

ในอนาคต ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการงานเช่ือมอุตสาหกรรม และมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรน้ี ราย
ละเอียดเน้ือหาสามารถหาเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม
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3103-2212 งานเช่ือมซอมบํารุง 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเชือ่มซอมบํารุง
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหชนิด สมบัติโลหะช้ินงาน สาเหตุของการชํารุดเสียหาย
3. เพ่ือใหสามารถเลือกวัสดุ วิธีการซอม วางแผนกําหนดลําดับข้ันการเช่ือมซอมบํารุงเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน

4. เพ่ือใหสามารถเช่ือมซอมบํารุงช้ินงานเหมาะสมกับกระบวนการเช่ือม
5. เพ่ือมีกิจนิสัยการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ ประหยัด ปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเชือ่มซอมบํารุง
2. วิเคราะหชนิด สมบัติโลหะช้ินงาน สาเหตุของการชํารุดเสียหาย
3. เช่ือมซอมบํารุงช้ินงานเหล็กกลาคารบอน เหล็กเคร่ืองมือ เหล็กหลอ เหล็กกลาสแตนเลส
4. เช่ือมซอมบํารุงช้ินงานอะลูมิเนียม อะลูมิเนียมผสม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการของการเช่ือมซอมบํารุง การเช่ือมเพ่ือปองกัน การเช่ือมซอมแซม ประเภท

ของการสึกหรอ วิธีกําหนด (Identify) ชนิดของโลหะ วิธีและลําดับการเช่ือมซอมช้ินงานเหล็กกลาคารบอน
เหล็กหลอ เหล็กเคร่ืองมือ เหล็กกลาสแตนเลส อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมผสม ดวยวิธีการเช่ือมดวยลวดหุม ฟลักซ
ทิก มิก แลนประสานการเช่ือมพอกและพนพอก การเตรียมช้ินงานเช่ือมซอมบํารุงเหล็กกลาคารบอน เหล็ก
หลอ เหล็กเคร่ืองมือ เหล็กกลาสแตนเลส  อะลูมิเนียม  อะลูมิเนียมผสม

3103-2213 เทคโนโลยีการเช่ือมข้ันสูง 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับวิทยาการความกาวหนางานเช่ือมโลหะ
2. เพ่ือใหสามารถคนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานเช่ือมอุตสาหกรรมมาประยุกตใชใน
งานอาชพี

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเช่ือมโลหะดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการของเน้ือหาของวิทยาการความกาวหนาในงานเชือ่มโลหะ
2. คนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานเช่ือมโลหะจัดทําเปนคูมือการทํางาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและทดลองลักษณะการเช่ือมเปนแบบอัตโนมัติ (Fully Automatic) การเช่ือมลําอิเล็กตรอน

(Electron Beam Welding)  การตัด เช่ือมดวยเลเซอร (Laser Ultrasonic Welding)  การเช่ือมดวยหุนยนต (Robot
Welding)

3103-4201 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเช่ือม 1 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะแบบงาน
เฉพาะอยาง ( Jobs Order) และสายการผลิต ( Line Production )

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบส่ังงาน การเลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ ตามแบบและ
ปฏิบัติงานข้ึนรูป แปรรูป ประกอบ แกไขปญหาขอบกพรอง ปรับปรุง พัฒนางานผลิตผลิตภัณฑ
โลหะ

3. เพ่ือใหสามารถควบคุมคุณภาพและตรวจสอบช้ินงานผลิตภัณฑ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานประกอบ ติดต้ังผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. อานแบบส่ังงาน เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ ตามแบบ
3. ขึ้นรูป แปรรูป ประกอบชิน้งานผลิตผลิตภัณฑโลหะตามแบบ
4. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบช้ินงานผลิตภัณฑตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทํางานเก่ียวกับการเลือก การใชเคร่ืองมืออุปกรณ

เคร่ืองจักรในการตัด การเจาะ การดดั การพับ การตัดดวยแกสเพ่ือเตรียมช้ินสวนตางๆ การประกอบชิน้งานตาม
แบบ การเช่ือมยึดสําหรับชางเช่ือมตอไป การตรวจสอบชิน้งานและการควบคมุคุณภาพ  (เปนรายวิชาที่สถาน
ศึกษารวมมือกับสถานประกอบการ  กําหนดการเรียนและการปฏิบัติรวมกัน)

3103-4202 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเช่ือม 2 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะแบบงาน
เฉพาะอยาง ( Jobs Order) หรือสายการผลิต ( Line Production )

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบส่ังงาน เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ ตามแบบและปฏิบัติ
งานข้ึนรูป แปรรูป ประกอบ แกไขปญหาขอบกพรอง ปรับปรุง พัฒนางานผลิตผลิตภัณฑโลหะ
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3. เพ่ือใหสามารถสรางอุปกรณในการจับยึดช้ินงาน อุปกรณชวยทํางานผลิต ติดต้ังอุปกรณชวยผลิต
ในโรงงานผลิตภัณฑโลหะ

4. เพื่อใหสามารถจัดระบบการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบผลิตภัณฑงานเช่ือม
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานประกอบ ติดต้ัง ผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. อานแบบส่ังงาน เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ ตามแบบ
3. ขึ้นรูป แปรรูป ประกอบชิน้งานผลิตผลิตภัณฑโลหะตามแบบ
4. สรางอุปกรณในการจับยึดช้ินงาน อุปกรณชวยทํางานผลิต ติดต้ังอุปกรณชวยผลิต
5. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบช้ินงานผลิตภัณฑตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตภณัฑโลหะโดยทํางานเก่ียวกับการสรางอุปกรณในการจับยดึชิ้นงาน อุปกรณ

ในการชวยทํางานผลิต การติดต้ังอุปกรณเขากับผลิตภัณฑดวยกระบวนการเช่ือมดวยลวดหุมฟลักซ การเช่ือมมิ
ก การเช่ือมทิก  การตรวจสอบงานเช่ือมท้ังแบบทําลายและไมทําลายสภาพ  (เปนรายวิชาท่ีสถานศึกษารวมมือ
กับสถานประกอบการ  กําหนดการเรียนและการปฏิบัติรวมกัน)

3103-4203 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเช่ือม 3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑโลหะแบบงาน
เฉพาะอยาง ( Jobs Order) หรือสายการผลิต ( Line Production )

2. เพ่ือใหสามารถวางแผนใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรจัดลําดับข้ันการผลิต การนําวัสดุอุปกรณเขา จัด
ผลิตภัณฑเขาท่ีเห็บและจัดระบบควบคุมคุณภาพช้ินงานในสถานีการผลิตตางๆ

3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานข้ึนรูป แปรรูป ประกอบ สรางอุปกรณในการจับยึดช้ินงาน อุปกรณ
ชวยทํางานผลิต ติดต้ังอุปกรณชวยผลิตใน แกไขปญหาขอบกพรอง ปรับปรุง พัฒนางานผลิต

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. ปฏิบัติงานหระกอบ ติดต้ัง ผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. วางแผนใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร จัดลําดับข้ันการผลิต การนําวัสดุอุปกรณเขา จัดผลิตภัณฑเขาท่ี
เก็บและจัดระบบควบคุมคุณภาพช้ินงานในสถานีการผลิตตางๆ

3. ขึ้นรูป แปรรูป ประกอบ สรางอุปกรณในการจับยึดช้ินงาน อุปกรณชวยทํางานผลิต ติดต้ัง
อุปกรณชวยผลิตใน แกไขปญหาขอบกพรอง ปรับปรุง พัฒนางานผลิต

4. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบช้ินงานผลิตภัณฑตามมาตรฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทํางานเก่ียวกับการวางแผน จัดขัน้ตอนการผลิต จัด

เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณในการผลิต การตรวจสอบงานโลหะ จัดเตรียมช้ินงานเพ่ือการตรวจสอบและควบคุม
คุณภาพวิธีการตางๆ การอานคาการประเมินผลงานหรอืทํางานเก่ียวกับการเชือ่มผลิตภณัฑท่ีใชมาตรฐานควบคมุ
การผลิต มาตรฐานการทดสอบดวยกระบวนการเชือ่มชนิดตาง ๆ  (เปนรายวิชาท่ีสถานศึกษารวมมือกับสถาน
ประกอบการ กําหนดการเรียนและการปฏิบัติรวมกัน)

3103-4204 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานเช่ือม 4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผนการทํางานในโรงงานผลิตภัณฑโลหะแบบเฉพาะอยาง (

Jobs Order) หรือสายการผลิต (Line Production)
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดจําแนกข้ันตอน ควบคุมการใชวัสดุ ควบคุม  ตรวจสอบการผลิต
3. เพ่ือใหสามารถแกไขปญหา ขอบกพรอง และรายงานผลการผลิต
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผนการทํางานในโรงงานผลิตภัณฑโลหะแบบเฉพาะอยาง (Jobs Order) หรือ
สายการผลิต (Line Production)

2. วางแผนและจัดจําแนกข้ันตอนงานผลิตภัณฑโลหะ ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานกําหนด
3. แกไขขอบกพรอง รายงานสรุปผลและวิธีการแกไขปญหาจากงานผลิต

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในโรงงานผลิต ผลิตภัณฑโลหะโดยทํางานเก่ียวกับการวางแผนการทํางาน การจัดจําแนก

งานการควบคุมการใชวัสดุอุปกรณ การควบคุมคณุภาพตามมาตรฐานกําหนด การตรวจสอบช้ินงาน การราย
งานผลการตรวจสอบ การแกไขขอบกพรองของงาน (เปนรายวิชาท่ีสถานศึกษารวมมือกับสถานประกอบการ
กําหนดการเรียนและการปฏิบัติรวมกัน)

3103-2301 เขียนแบบงานทอ 1 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการเขียนแบบงานทอตามมาตรฐาน
2. เพ่ือใหสามารถอานแบบและเขียนแบบทอสุขภัณฑ ทออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการปฏิบัติงานดวยความละเอียด รอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการเขียนแบบงานทอตามมาตรฐาน
2. อานแบบ เขียนแบบระบบทอสุขภัณฑ ทออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
3. กําหนดสัญลักษณงานทอในแบบตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและวิธีการเขียนแบบงานทอ สัญลักษณงานทอตามมาตรฐาน มอก.

JIS DIN ตาม Schedule Number ของทอ ระบบจายนํ้า ระบบนํ้าท้ิง ระบบนํ้ารอน ระบบสุขภัณฑ ระบบดับ
เพลิงในอาคาร  งานทอสงจายนํ้าในชุมชนดวยถังสูง  การเพ่ิมแรงดัน  ผังการเดินทอ  งานทออุตสาหกรรมและ
ผังการปรับสภาพนํ้า

3103-2302 ระบบทอในอาคาร 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการระบบทอในอาคารตามมาตรฐาน
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนติดต้ังและตรวจสอบระบบทอในอาคารตามมาตรฐาน
3. เพ่ือใหสามารถออกแบบการสงจายและควบคุมแรงดันทอในอาคาร
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการปฏิบัติงานเขียนแบบงานทอดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบทอในอาคารตามมาตรฐาน
2. วางแผนการติดต้ังและตรวจสอบระบบทอในอาคาร
3. ออกแบบการสงจายและควบคุมแรงดันนํ้าในอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการระบบทอในอาคาร ชนิดและอุปกรณทอ มาตรฐาน แบบและสัญลักษณของงานเดินทอ

ในอาคาร ระบบสุขภัณฑ ระบบประปา ระบบนํ้าท้ิง ระบบนํ้ารอน ระบบแกส ระบบดับเพลิง การสงจายและ
ควบคุมแรงดันนํ้าในอาคาร

3103-2303 ระบบทอในอุตสาหกรรม 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการระบบทอในอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน ออกแบบอุปกรณการแขวน รองรับทอในอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
3. เพ่ือใหสามารถกําหนดวิธีการปองกันและหุมฉนวนทอในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
4. เพ่ือใหสามารถเลือกวัสดุและอุปกรณงานทอตามลักษณะและประเภทอุตสาหกรรม
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการปฏิบัติงานเขียนแบบงานทอดวยความรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบทอในอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
2. เลือกระบบการสงจายของไหลดวยทอในงานอุตสาหกรรม
3. ออกแบบอุปกรณแขวน รองรับ การปองกันทอ หุมฉนวนทอในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
4. เลือกอุปกรณงานทอตามลักษณะและประเภทอุตสาหกรรม
5. กําหนดข้ันตอนการผลิตและสงจายนํ้าประปาดวยระบบถังสูงและถังแรงดัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการระบบทอในอุตสาหกรรม ระบบการสงจายของไหลดวยทอในงานอุตสาหกรรม การ

เลือกใชทอใหเหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมตางๆ ระบบการผลิตและสงจายนํ้าประปา ระบบทอแรงดัน ทอไอ
นํ้า ทอลม ทอไฮดรอลิกส เคร่ืองสูบและเคร่ืองอัด (Pump & Compressor) วาลวและอุปกรณงานทอ การแขวน
และการรองรับ การปองกันทอและการหุมฉนวนทอ

3103-2304 งานติดต้ังทออุตสาหกรรม 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการติดต้ังทออุตสาหกรรมดวยวิธีตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถในการติดต้ังทออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
3. เพ่ือใหสามารถในการตรวจสอบและทดสอบงานทอ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการติดต้ังทออุตสาหกรรมดวยวิธีตาง ๆ
2. ตอทอดวยเกลียว หนาแปลน การเชือ่มและบัดกรีตามมาตรฐาน
3. ดัดทอดวยวิธีดัดรอน ดัดเย็น  ประกอบข้ึนรูปทอโคง  ทอลด  ทอแยก  ตามมาตรฐานงาน
4. ตรวจสอบและทดสอบงานทอดวยสายตา (VT) และความดันตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานทอดวยวิธีการตาง ๆ การตอทอดวยเกลียว การตอตอดวยหนาแปลน การตอทอดวยการ

เช่ือมและบัดกรี งานดัดทอดวยวิธีดัดรอน (Hot Bending) ดัดเย็น (Cold Bending) งานประกอบข้ึนรูปทอโคง
ทอลด ทอแยก งานตรวจสอบและทดสอบทอดวยวิธีสังเกต (VT) และดวยความดัน
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3103-2305 ระบบการระบายอากาศ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบการระบายอากาศ
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนและเลือกระบบ วัสดุ อุปกรณการระบายอากาศ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบการระบายอากาศ
2. วางแผนและเลือกระบบ วัสดุอุปกรณการระบายอากาศ
3. ออกแบบระบบระบายอากาศจากสถานีการทํางานและโรงงานตามมาตรฐาน
4. แกปญหาระบบระบายอากาศในระบบทออุตสาหกรรมตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการระบายอากาศ ปญหาและความจําเปนของการระบายอากาศในระบบอุตสาหกรรม วิธี

การระบายอากาศ  แผนการระบายอากาศ  เลือกใชวัสดอุุปกรณในระบบการระบายอากาศ  ออกแบบระบบการ
ระบายอากาศ  กําหนดขนาดของทอและขนาดของอุปกรณระบายอากาศ

3103-2306 ระบบบําบัดนํ้าเสีย 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบบําบัดนํ้าเสีย
2. เพ่ือใหสามารถคนหาสาเหตุและวิธีการแกปญหาการเกิดนํ้าเสีย
3. เพ่ือใหสามารถวางแผนบําบัดนํ้าเสียตามขอกําหนดและมาตรฐานในการบําบัดนํ้าเสีย
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบบําบัดนํ้าเสีย
2. เลือกวิธีการบําบัดนํ้าเสียตามขอกําหนดและมาตรฐาน
3. วางแผนบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
4. ออกแบบระบบทอนํ้าท้ิงในชุมชน  และโรงงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของระบบบําบัดนํ้าเสีย ปญหาและสาเหตุของการเกิดนํ้าเสีย แหลงนํ้าเสีย หลักการและ

วิธีการบําบัดนํ้าเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม ขอกําหนด และมาตรฐานในการบําบัดนํ้าเสีย ระบบทอนํ้า
ท้ิงในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
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3103-2307 ประดิษฐกรรมพิเศษงานทออุตสาหกรรม 3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการสราง ประดิษฐ  คิดคนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณการทํางาน
2. เพื่อใหสามารถจัดทําผลงานประดิษฐคิดคนโดยใชความรูทักษะจากการศึกษาในสาขาวิชาพรอม
ท้ังการเขียนแผน การนําเสนอผลงาน และการรายงานผล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางาน ความคิดสรางสรรค ความรอบคอบ และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. สราง ประดิษฐ  คิดคนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณการทํางาน
2. จัดทําผลงานประดิษฐคิดคนพรอมท้ังการเขียนแผน การนําเสนอผลงาน และการรายงานผล

คําอธิบายรายวิชา
ประมวลผลการเรยีนรูจากรายวิชาตางๆ ของสาขางานทออุตสาหกรรม นํามาประยกุตใชใหสอดคลอง

กับเทคโนโลยีจนไดผลเดนชัด เพ่ือเปนการพิสูจนความรู และทักษะในระดับชางเทคนิค ผูเรียนจะตองวางแผน
นําเสนอโครงการ  ผลงานทางวิชาการหรือการออกแบบ หรือสรางเครื่อง หรืออุปกรณ ในงานชางอุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวของใหแลวเสรจ็ในเวลากําหนด  ซึง่จะตองมีรายงานผลการปฏิบัติ และประเมินผลงานเปนระยะ ตลอดการ
ทําโครงงาน เม่ือเสรจ็สมบูรณแลว ตองเสนอผลงานใหคณะกรรมการตรวจและสัมภาษณ  (เน้ือหาของโครงงาน
จะตองสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเรียน)

3103-2308 วิทยาการกาวหนางานทออุตสาหกรรม 3 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของเน้ือหาของวิทยาการความกาวหนาในงานทออุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถคนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานทออุตสาหกรรมมาประยุกตใชใน
งานอาชีพแลวประดิษฐเปนงานหรือโครงการพรอมคูมือการประดิษฐ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเช่ือมโลหะดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการของเน้ือหาของวิทยาการความกาวหนาในงานทออุตสาหกรรม
2. คนควา สืบคน วิทยาการความกาวหนาในงานทออุตสาหกรรมมาประดิษฐเปนงานหรือโครงการ
พรอมคูมือการประดิษฐ

คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาน้ีเปนรายวิชาท่ีจัดไวสําหรับรองรับความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานงานทออุตสาหกรรมท่ี

เกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงมีความสําคัญตอวงการงานทออุตสาหกรรมและมิไดมีไวในรายวิชาของหลักสูตรน้ี ราย
ละเอียดเน้ือหาสามารถหาเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม
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3103-4301 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ 1 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานเก่ียวกับเทคนิคงานทอในโรงงานหรือใน
สนาม

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบส่ังงาน เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ ขึ้นรูป แปรรูป
ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองานสนาม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. ปฏิบัติงานติดต้ัง ซอมบํารงุระบบทอโดยปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เลือกใชเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ และปฏิบัติงานเทคนิคงานทอตามแบบส่ังงาน
3. ติดต้ังอุปกรณ ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองาน
สนามตามมาตรฐาน

4. ซอมบํารงุระบบสงจายดวยทอท่ีใชในโรงงานหรืองานสนาม
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานในโรงงานหรืองานสนามท่ีเก่ียวกับการอานแบบ การเดิน การติดต้ังอุปกรณประกอบวงจร
งานทอสุขภัณฑ ทอสง ทอระบายอากาศ ทอแกส ทอเช้ือเพลิง  งานซอมบํารุงระบบทอและระบบสงจายวัสดุ
ตางๆ ปมชนิดตางๆ  (เปนรายวิชาท่ีสถานศกึษากับสถานประกอบการกําหนดการจัดการเรยีนการสอนรวมกัน)

3103-4302 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ 2 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. ปฏิบัติงานติดต้ัง ซอมบํารงุระบบทอโดยปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  อุปกรณ และปฏิบัติงานเทคนิคงานทอตามแบบส่ังงาน
3. ติดต้ังอุปกรณ ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองาน
สนามตามมาตรฐาน

4. ซอมบํารงุระบบสงจายดวยทอท่ีใชในโรงงานหรืองานสนาม
5. ทดสอบ ตรวจสอบระบบทอ ระบบสงจายตามมาตรฐาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  อุปกรณ และปฏิบัติงานเทคนิคงานทอตามแบบส่ังงาน
2. ติดต้ังอุปกรณ ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองาน
สนามตามมาตรฐาน

3. ซอมบํารงุระบบสงจายดวยทอท่ีใชในโรงงานหรืองานสนาม
4. ทดสอบ ตรวจสอบระบบทอ ระบบสงจายตามมาตรฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในโรงงานหรืองานสนามท่ีเก่ียวกับการอานแบบ การขยายแบบ การแยกแบบของการเดิน

การติดต้ังอุปกรณประกอบวงจรงานทอสุขภัณฑ ทอสง ทอระบายอากาศ ทอแกส ทอเช้ือเพลิง งานซอมบํารุง
ระบบทอและระบบสงจายวัสดุตาง ๆ  การติดต้ังการซอมบํารุงปมชนิดตาง ๆ ทดสอบการสงจายดวยระบบทอ
ตามมาตรฐาน

3103-4303 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ 3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. ปฏิบัติงานติดต้ัง ซอมบํารงุระบบทอโดยปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  อุปกรณ และปฏิบัติงานเทคนิคงานทอตามแบบส่ังงาน
3. ติดต้ังอุปกรณ ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองาน
สนามตามมาตรฐาน

4. ซอมบํารงุระบบสงจายดวยทอท่ีใชในโรงงานหรืองานสนาม
5. ทดสอบ ตรวจสอบระบบทอ ระบบสงจายตามมาตรฐาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  อุปกรณ และปฏิบัติงานเทคนิคงานทอตามแบบส่ังงาน
2. ติดต้ังอุปกรณ ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองาน
สนามตามมาตรฐาน

3. ซอมบํารงุระบบสงจายดวยทอท่ีใชในโรงงานหรืองานสนาม
4. ทดสอบ ตรวจสอบระบบทอ ระบบสงจายตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในโรงงานหรืองานสนามท่ีเก่ียวกับการวางแผนการทํางาน การจัดจําแนกงาน การจัดเตรียม

วัสดุอุปกรณ  การวางตําแหนงงาน การตรวจสอบคุณภาพงานของการซอมบํารงุทอและระบบสงจายวัสดุตาง ๆ
การติดต้ัง การซอมบํารุงปมชนิดตาง ๆ การสรางการตรวจสอบงานขอตอ ของอ อุปกรณงานทอ

3103-4304 ปฏิบัติงานเทคนิควิศวกรรมงานทอ 4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. ปฏิบัติงานติดต้ัง ซอมบํารงุระบบทอโดยปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  อุปกรณ และปฏิบัติงานเทคนิคงานทอตามแบบส่ังงาน
3. ติดต้ังอุปกรณ ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองาน
สนามตามมาตรฐาน
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4. ซอมบํารงุระบบสงจายดวยทอท่ีใชในโรงงานหรืองานสนาม
5. ทดสอบ ตรวจสอบระบบทอ ระบบสงจายตามมาตรฐาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  อุปกรณ และปฏิบัติงานเทคนิคงานทอตามแบบส่ังงาน
2. ติดต้ังอุปกรณ ประกอบ แกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาเทคนิคการทํางานทอในโรงงานหรืองาน
สนามตามมาตรฐาน

3. ซอมบํารงุระบบสงจายดวยทอท่ีใชในโรงงานหรืองานสนาม
4. ทดสอบ ตรวจสอบระบบทอ ระบบสงจายตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในโรงงานหรอืงานสนามท่ีเก่ียวกับการวางแผนการทํางาน การจัดจําแนกงาน การคิดคํานวณ

วัสดุอุปกรณท่ีใช การวางตําแหนง การตรวจสอบคุณภาพอุปกรณประกอบ การตรวจสอบคุณภาพ งานการติด
ต้ัง การซอมบํารุงตรวจสอบ และสรางปมชนิดตาง ๆ  การรายงานผลการทํางาน

3103–6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน   นํา

เสนอโครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ให
เสร็จในเวลาท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานให
คณะกรรมการประเมินผล
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546     ประเภทวิชาอุต
สาหกรรม   สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวย
วิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไป
น้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยา
ศาสตรนําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ เขียนแบบเคร่ืองกล ใหเกิดความ
เจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพ เขียนแบบเคร่ืองกล ใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
เขียนแบบเคร่ืองกล

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริย
ธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
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มาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. ออกแบบ เขียนแบบและพัฒนาเคร่ืองจักรกล
7. ออกแบบ เขียนแบบและพัฒนาเคร่ืองมือ
8. ออกแบบ เขียนแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

สาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต
9. ออกแบบและเขียนแบบอาคารและโครงสรางโรงงาน
10. ออกแบบและเขียนแบบระบบไฟฟาโรงงาน
11. ออกแบบและเขียนแบบระบบทออุตสาหกรรม
12. ออกแบบและเขียนแบบวางผังโรงงาน

สาขางานสิ่งแวดลอม
9. บาํบดันํ้าเพือ่การบริโภคจากแหลงธรรมชาติทางกายภาพและทางเคมี
10. บาํบดันํ้าเสยีและบาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้าเสยีจากอุตสาหกรรม
11. ควบคมุมลพษิทางอากาศ
12. ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
13. จัดการสารอันตรายและกากของเสีย
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเขียนแบบเคร่ืองกล
                                                            

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล    ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ    และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร   รวมไมนอยกวา  89  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 59 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 25  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 15 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 89 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม  สาขางานเขียนแบบเครื่องกล  สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5)
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
3100-0004 วัสดุชาง 2 (2)
3102-0002 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน 3 (5)
3110-0001 งานเขียนแบบเคร่ืองกล 2 (4)
3110-0002 การเขียนแบบเคร่ืองกลใชคอมพิวเตอรชวย 2 (4)

รวม   16 (28)
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1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 59 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 15 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 3 (3)
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3)
3100-0118 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 3 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 25 หนวยกิต
        ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-6  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4)
3110-2001 ออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองจักรกลใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
3110-2002 ออกแบบและเขียนแบบระบบขนถายอุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
3110-2003 ออกแบบและเขียนแบบวางผังโรงงานใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
3110-2004 ออกแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
3110-2005 ออกแบบและเขียนแบบระบบทอสุขภัณฑใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
3110-2006 ออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 1 3 (4)
3110-2007 ออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 2 3 (4)
3110-2008 ออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 3 (4)
3110-2009 ออกแบบและเขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
3110-2010 เขียนแบบกอสรางใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
3110-2011 แบบและประมาณการ 2 (2)
3110-2012 หลักการออกแบบ 2 (2)
3110-2013 มิติขั้นสูงในงานเขียนแบบ 2 (2)

2.3 วิชาชีพสาขางานและการฝกงาน  ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 2 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง

1. วิชาชีพสาขางานออกแบบและเขียนแบบการผลิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3110-2101 เทคโนโลยีแคด-แคม 2 (4)
3110-2102 ออกแบบและเขียนแบบระบบสงกําลังใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
3110-2103 ออกแบบและเขียนแบบโครงสรางเหล็กใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
3110-2104 ออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
3110-2105 เขียนแบบไฟฟาอุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
3110-2106 ออกแบบและเขียนแบบแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
3110-2107 ออกแบบและเขียนแบบจิกและฟกเจอรใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
3110-4101 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 1 4 (*)
3110-4102 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 2 4 (*)
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3110-4103 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 3 4 (*)
3110-4104 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 4 4 (*)

2. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0221 เคมีส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3)
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 3 (3)
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5)
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3)
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 2 (3)
3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 2 (4)
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3110-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3110-0001 งานเขียนแบบเคร่ืองกล 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบ แบบส่ังงาน ช้ินสวนเคร่ืองกล
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบช้ินสวนระบบสงกําลัง แบบจ๊ิกและฟกเจอร แบบแผนคล่ี แบบทอลม
แบบงานทอ แบบช้ินงานยึดประสานดวยสลักเกลียว หมุดยํ้าและรอยเช่ือม แบบงานโครงสราง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความประณีต รอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการอานและเขยีนแบบ แบบส่ังงาน ช้ินสวนเคร่ืองกล
2. เขียนแบบช้ินสวนระบบสงกําลัง แบบจ๊ิกและฟกเจอร แบบแผนคล่ี แบบทอลม แบบงานทอ แบบ
ช้ินงานยึดประสานดวยสลักเกลียว หมุดยํ้าและรอยเช่ือม แบบงานโครงสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเขียนแบบสั่งงานชิ้นสวนเครื่องกล ภาพตัด การบอกขนาดมิติ เกณฑความคลาด

เคล่ือน และงานสวม การกําหนดคุณภาพผิว มาตรฐานช้ินสวนเคร่ืองกล ช้ินสวนระบบสงกําลัง จ๊ิกและฟกเจอร 
ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น การเขียนแบบแผนคล่ี การเขียนแบบทอลม การเขียนแบบงานทอ ขอตอ หนาแปลน 
การเขียนแบบช้ินงานยึดประสานดวยสลักเกลียว หมุดยํ้าและรอยเช่ือม  การเขียนแบบงานโครงสราง

3110-0002 การเขียนแบบเคร่ืองกลใชคอมพิวเตอรชวย 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเครือ่งกล
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบแยกช้ิน ภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองกล การกําหนดขนาด สัญลักษณ การ
จัดทําตารางรายการวัสดุ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต ละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงส่ิงแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเครือ่งกล
2. ติดต้ังตรวจสอบและทดสอบเคร่ืองคอมพิวเตอร การทํางานของโปรแกรมเขียนแบบ
3. เขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองกล 2 มิติ โดยใชคอมพิวเตอรชวย
4. เขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองกล 3 มิติ โดยใชคอมพิวเตอรชวย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการใชอุปกรณประกอบ และการปฏิบัติการใชโปรแกรมเขียนแบบภาพสองมิต ิ ภาพ

สามมิติ ชุดคําสั่ง และโปรแกรมสําเร็จรูป CAD-3D, CADKEY, AutoCAD ฯลฯ

3110-2001 ออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองจักรกลใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
(Mechanical CAD)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมสําเร็จประยกุตในการออกแบบและเขยีนแบบเคร่ือง
จักรกล

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและเขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลใชคอมพิวเตอรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมสําเร็จประยกุตในการออกแบบและเขยีนแบบเครือ่งจักรกล
2. ออกแบบ และพัฒนาช้ินสวนเคร่ืองจักรกลใชคอมพิวเตอรชวย
3. เขียนแบบรายละเอียดช้ินสวนเคร่ืองจักรกลใชคอมพิวเตอรชวย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองจักรกลใชคอมพิวเตอรชวย   การเลือกใชและติดต้ัง

โปรแกรมสําเร็จประยุกต   ลักษณะการทํางานของเคร่ืองจักรกลชนิดตาง ๆ   คุณสมบัติของวัสดุ   การเลือกใช
อุปกรณและช้ินสวนมาตรฐานท่ีเก่ียวกับงานเคร่ืองจักรกลเพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน   การเขียน
แบบแยกช้ิน   การเขียนรายการวัสด ุ การประเมินราคาและคํานวณเวลางาน

3110-2002 ออกแบบและเขียนแบบระบบขนถายอุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
(Material Handling System by CAD)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบขนถายอุตสาหกรรมและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและเขียนแบบระบบขนถายอุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบขนถายอุตสาหกรรมและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. ออกแบบ และพัฒนาระบบขนถายอุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย
3. เขียนแบบรายละเอียดระบบขนถายอุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบระบบขนถายอุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย   อุปกรณ

และโครงสรางของเครื่องกลขนถาย  การบํารุงรักษา  การออกแบบและเขียนแบบวงจรไฟฟา  วงจรนิวเมติกส
และไฮดรอลิกสในงานขนถายอุตสาหกรรม

3110-2003 ออกแบบและเขียนแบบวางผังโรงงานใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
(Plant Layout by CAD)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางผังโรงงานและโปรแกรมสําเร็จประยกุต
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและเขียนแบบผังโรงงานใชคอมพิวเตอรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางผังโรงงานและโปรแกรมสําเร็จประยกุต
2. ออกแบบและพัฒนาการวางผังโรงงานใชคอมพิวเตอรชวย
3. เขียนแบบรายละเอียดผังโรงงานใชคอมพิวเตอรชวย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบผังโรงงานใชคอมพิวเตอรชวย หลักการวางผังโรงงาน

การเลือกทําเลท่ีต้ัง  การพิจารณาอรรถประโยชนของพื้นที่  เคร่ืองจักรและอุปกรณ  วิธีการขนถายวัสดุ  การ
วิเคราะหการไหล   การใชเทคนิคในการออกแบบแผนผังโรงงาน เชน วิธี PERT/CPM  การออกแบบและเขียน
แบบแผนผัง  เชน แผนผังติดต้ังเคร่ืองจักร  แผนผังการผลิต ฯลฯ  การใชกฎเกณฑและคามาตรฐานในการออก
แบบ  เชน พ้ืนท่ี  มาตรฐานของแสง เสียง การระบายอากาศ พระราชบัญญัติโรงงาน ฯลฯ

3110-2004 ออกแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
(Plastic Mould by CAD)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบการทํางานของแมพิมพพลาสติกและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบการทํางานของแมพิมพพลาสติกและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. ออกแบบและพัฒนาแมพิมพพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย
3. เขียนแบบรายละเอียดแมพิมพพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบแมพิมพพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย หลักการทํางานของแม

พิมพพลาสติกชนิดตาง ๆ   สวนประกอบและหนาท่ีของช้ินสวนมาตรฐานของแมพิมพ  การออกแบบและการ
พัฒนาแมพิมพ

3110-2005 ออกแบบและเขียนแบบระบบทอสุขภัณฑใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
(Plumbing and Sanitary System by CAD)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบการทํางานของระบบสุขภัณฑและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและเขียนแบบระบบทอสุขภัณฑใชคอมพิวเตอรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบทอสุขภัณฑและระบบกําจัดนํ้าเสียและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. ออกแบบและพัฒนาระบบทอสุขภัณฑและระบบกําจัดนํ้าเสียใชคอมพิวเตอรชวย
3. เขียนแบบรายละเอียดระบบทอสุขภัณฑและระบบกําจัดนํ้าเสียใชคอมพิวเตอรชวย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบทอและสุขภัณฑใชคอมพิวเตอรชวย  หลักการออกแบบ

ทอและสุขภัณฑ  ระบบทอนํ้า  วิธีกําหนดขนาดทอนํ้า  มาตรฐานและเทคนิคการติดต้ังเคร่ืองสุขภัณฑ  ออก
แบบติดต้ังทอนํ้าและทอความดันชนิดตางๆ พรอมกับระบบกําจัดนํ้าเสีย

3110-2006 ออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 1 3 (4)
(Computer Aided Design 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมสําเร็จประยกุตในการออกแบบและเขยีนแบบ
2. เพ่ือใหสามารถเขียนภาพ  2  มิติใชคอมพิวเตอรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมสําเร็จประยกุตในการออกแบบและเขยีนแบบ
2. เขยีนแบบภาพฉายและภาพประกอบ 2 มิติใชคอมพิวเตอรชวย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย  การใชโปรแกรมสําเร็จประยุกต  การใช

คําสั่งในการสรางภาพ 2 มิติ   การจัดโปรแกรมสําหรับการเขียนแบบระบบไอเอสโอ (ISO)    การเขียนภาพฉาย
การกําหนดขนาดในภาพฉาย    การเขียนภาพประกอบอยางงาย และการพิมพงาน

3110-2007 ออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 2 3 (4)
(Computer-Aided Design 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบและเขยีนแบบภาพ 3 มิติ และโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. เพ่ือใหสามารถเขียนภาพ  3  มิติโดยใชคอมพิวเตอรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบและเขยีนแบบภาพ 3 มิติ และโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. ออกแบบภาพฉายและภาพประกอบ 3 มิติใชคอมพิวเตอรชวย
3. เขยีนแบบภาพฉายและภาพประกอบ 3 มิติใชคอมพิวเตอรชวย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จประยุกตสําหรับการออกแบบและเขียนแบบ   การใชคําสั่งใน

การสรางภาพ 3 มิติ   การยอและขยายภาพ   การกําหนดสัดสวน   การหมุนภาพ   การตัดตอภาพ   การเขียนตัว
อักษรและตัวเลข การกําหนดมิติ  การสรางไลบรารีไฟล (Library File)โดยเนนการสรางไฟลแบบ (Drawing
File) ของช้ินสวนเคร่ืองกล การสรางรูปทรงเรขาคณิตที่ซับซอนดวยเทคนิคตาง ๆ   ภาพประกอบ 3 มิติอยาง
งาย   สรางช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองกล

3110-2008 ออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย 3 3 (4)
(Computer Aided Design 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบและเขยีนแบบสาธิต และโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและเขียนแบบภาพนําเสนอใชคอมพิวเตอรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบและเขยีนแบบสาธิตและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. ออกแบบและนําเสนอภาพสาธิต 3 มิติใชคอมพิวเตอรชวย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมสําเร็จประยุกตสําหรับการออกแบบและนําเสนอภาพสาธิต 3 มิติ

ประกอบดวย การสรางภาพ 3 มิติแบบซับซอน  การใหแสงและเงา  การแสดงรายละเอียดทางเทคนิค ฯลฯ การ
นําเสนอภาพสาธิต

3110-2009 ออกแบบและเขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
(Industrial Duct and Piping System by CAD)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบการทํางานของระบบทออุตสาหกรรมและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและเขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบทออุตสาหกรรมและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. ออกแบบและพัฒนาระบบทออุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย
3. เขียนแบบรายละเอียดระบบทออุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย หลักการออก

แบบระบบทออุตสาหกรรม อุปกรณและโครงสราง  เทคนิคการสรางการประกอบ การติดต้ังระบบทอลม และ
หองเย็น ระบบงานทออุตสาหกรรม  การเขียนแบบระบบทออุตสาหกรรม

3110-2010 เขียนแบบกอสรางใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
(Building and Construction CAD)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจองคประกอบของอาคารพักอาศัยและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัย  2  ช้ันใชคอมพิวเตอรชวย
1. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจองคประกอบของอาคารพักอาศัยและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. ออกแบบและพัฒนาอาคารพักอาศัย  2  ช้ันใชคอมพิวเตอรชวย
3. เขียนแบบรายละเอียดอาคารพักอาศัย  2  ช้ันใชคอมพิวเตอรชวย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเขียนแบบกอสรางใชคอมพิวเตอรชวย  หลักการเขียนแบบกอสรางอาคารพักอาศัย  2

ชั้น ประกอบดวย รูปแปลน  รูปตัด  รูปดาน  แบบขยายสวนประกอบอาคาร  ผังโครงสราง   ผังไฟฟา  ผัง
สุขาภิบาล   ผังบริเวณ ฯลฯ  รายการประกอบแบบกอสราง

3110-2011 แบบและประมาณการ 2 (2)
(Blueprint and Estimation)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการประมาณราคาจากแบบงาน
2. เพื่อใหสามารถจัดทําประมาณการจากแบบงานการผลิตและงานกอสราง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประมาณการจากแบบงาน
2. จัดทําประมาณการจากแบบงานการผลิต
3. จัดทําประมาณการจากแบบงานกอสราง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการวิเคราะหงาน  ขัน้ตอนกระบวนการผลิต  การแยกรายการวัสดุและอุปกรณ  การ

ประมาณตนทุนและกําไรในการผลิตจากแบบการผลิต  เชน งานช้ินสวนเคร่ืองจักรกล ฯลฯ  จากแบบงานกอ
สราง  เชน งานโครงสราง  งานสุขภัณฑ  งานทออุตสาหกรรม ฯลฯ พรอมท้ังนําเสนอและการประมาณราคา

3110-2012 หลักการออกแบบ 2 (2)
(Principles of Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบวิศวกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบโดยใชองคประกอบการออกแบบวิศวกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
2. ออกแบบโดยใชองคประกอบการออกแบบวิศวกรรม
3. ออกแบบโดยใชองคประกอบการออกแบบอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการออกแบบวิศวกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม องคประกอบของการออกแบบตาม

ความตองการดานตางๆ  เชน  ดานการใชงานและทางเทคนิค (function and technical)   ดานการยศาสตร
(ergonomics)  ดานสุนทรียภาพ (aesthetics)   กระบวนการออกแบบ (design  process)   การใชหลักวิศวกรรม
คุณคา (value engineering) ในการออกแบบ

3110-2013 มิติข้ันสูงในงานเขียนแบบ 2 (2)
(Advanced Dimensioning)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการกําหนดมิติขัน้สูงในงานเขยีนแบบ
2. เพ่ือใหสามารถกําหนดมิติข้ันสูงในงานเขียนแบบ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกําหนดมิติขัน้สูงในงานเขยีนแบบ
2. เขียนแบบและกําหนดมิติท่ีซับซอนเพ่ือการผลิตเชิงปริมาณและเพ่ือการสับเปล่ียน
3. วิเคราะหปญหาและใชวิธีทางสถิติเพ่ือการกําหนดมิติข้ันสูง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการกําหนดมิติเพ่ือการผลิตเชิงปริมาณ (Quantity production) การกําหนดมิติเพ่ือการสับ

เปล่ียน (interchangeable) อิทธิพลและวิธีการแกปญหาความผิดพลาดเน่ืองจากคุณภาพผิว  ความคลาดเคล่ือน
ทางมิติและทางเรขาคณิต  ขอจํากัดความแมนยํา  การออกแบบช้ินงานสวมเพลา (cylindrical fits)   การออก
แบบงานสวมความยาว  (length  fits)   การพิจารณาความคลาดเคล่ือนดวยวงมิติและเวกเตอรมิติ (dimension
loop and dimension vector) การกําหนดมิติสําหรับช้ินสวนประกอบเขาชุด  การควบคุมคุณภาพโดยวิธีทาง
สถิติ

3110-2101 เทคโนโลยีแคด/แคม 2 (4)
(CAD/CAM Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมแคด/แคม
2. เพื่อใหสามารถสรางภาพ  2  มิติ และ 3 มิติ โดยใชโปรแกรมแคด/แคม รวมท้ังจําลองการใช
โปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติและการใชโปรแกรมแคด/แคม
2. สรางโปรแกรมงานผลิตระบบอัตโนมัติ
3. จําลองการทํางานของโปรแกรมงานผลิตอัตโนมัติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชโปรแกรมแคด/แคม (CAD/CAM) องคประกอบของการทํางานดวยเคร่ืองจักร

กล  เชน  เคร่ืองกลึง  เคร่ืองกัด ฯลฯ   การสรางโปรแกรม   การจําลองการทํางานของโปรแกรมและการแกไข

3110-2102 ออกแบบและเขียนแบบระบบสงกําลังใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
(Power Transmission System by CAD)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบการทํางานของระบบสงกําลังเชิงกล และโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบระบบสงกําลังใชคอมพิวเตอรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบสงกําลังเชงิกลและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. ออกแบบและพัฒนาระบบสงกําลังใชคอมพิวเตอรชวย
3. เขียนแบบรายละเอียดระบบสงกําลังใชคอมพิวเตอรชวย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบระบบสงกําลังเชิงกลโดยใชคอมพิวเตอรชวย ประกอบดวย เฟอง  สาย

พานและลอสายพาน  คลัตช  เบรก  คลัปปลิง  สปลายน (Splines)  แบร่ิง  โซและลอโซ  และอุปกรณสงกําลัง
อ่ืน ๆ   การเขียนแบบระบบสงกําลังใชคอมพิวเตอรชวย

3110-2103 ออกแบบและเขียนแบบโครงสรางเหล็กใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
(Structural CAD)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบและเขยีนแบบโครงสรางเหล็กและโปรแกรมสําเร็จ
ประยุกต

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและเขียนแบบโครงสรางเหล็กใชคอมพิวเตอรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบและเขยีนแบบโครงสรางเหล็กและโปรแกรมสําเร็จประยกุต
2. ออกแบบและพัฒนาโครงสรางเหล็กใชคอมพิวเตอรชวย
3. เขียนแบบรายละเอียดโครงสรางเหล็กใชคอมพิวเตอรชวย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบโครงสรางเหล็กใชคอมพิวเตอรชวย  ประกอบดวย  ฐาน

ราก   เสา   คาน  โครงหลังคา  จุดยึดตางๆ  เชน  สลักเกลียว  หมุดยํ้า  แนวเช่ือม  ตลอดจนการคาํนวณความ
แข็งแรงของสลักเกลียว  หมุดยํ้า  และแนวเช่ือม  การเขียนตารางรายการวัสดุ  และการประมาณการ

3110-2104 ออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
(Computer Aided Product Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบและเขยีนแบบผลิตภัณฑและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑใชคอมพิวเตอรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมสําเร็จประยกุตในการออกแบบและเขยีนแบบผลิตภัณฑ
2. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโลหะและพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย
3. เขียนแบบรายละเอียดผลิตภัณฑโลหะและพลาสติกใชคอมพิวเตอรชวย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑพลาสติกและโลหะใชคอมพิวเตอรชวย หลักการออกแบบ

เก่ียวกับ รูปทรง  ความสวยงาม ความแข็งแรง  ความสะดวกในการใชงาน โดยเนนการออกแบบและการเลือก
ใชวัสดุท่ีสะดวกและเหมาะสมในการผลิต

3110-2105 เขียนแบบไฟฟาอุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
(Electrical CAD)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบไฟฟาอุตสาหกรรม และโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบไฟฟาอุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

194

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบไฟฟาอุตสาหกรรมและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. ออกแบบและพัฒนาระบบไฟฟาอุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย
3. เขียนแบบรายละเอียดระบบไฟฟาอุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบไฟฟาอุตสาหกรรมใชคอมพิวเตอรชวย  เก่ียวกับระบบ

แสงสวางโรงงาน  ระบบไฟฟากําลังโรงงาน  และระบบจายไฟฟาโรงงาน

3110-2106 ออกแบบและเขียนแบบแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
(Punch and Die by CAD)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของแมพิมพโลหะและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและเขียนแบบแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของแมพิมพโลหะและโปรแกรมสําเร็จประยุกต
2. ออกแบบและพัฒนาแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย
3. เขียนแบบรายละเอียดแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบแมพิมพโลหะใชคอมพิวเตอรชวย ชนิด หนาท่ีและหลัก

การทํางานของแมพิมพโลหะ   สวนประกอบและช้ินสวนมาตรฐานของแมพิมพ  การออกแบบและพัฒนา  การ
เขียนแบบรายละเอียดแมพิมพโลหะ

3110-2107 ออกแบบและเขียนแบบจ๊ิกและฟกซเจอรใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4)
(Jigs and Fixtures by CAD)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของจ๊ิกและฟกซเจอรและโปรแกรมสําเร็จประยกุต
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบและเขียนแบบจ๊ิกและฟกซเจอรใชคอมพิวเตอรชวย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของจ๊ิกและฟกซเจอรและโปรแกรมสําเร็จประยกุต
2. ออกแบบและพัฒนาจ๊ิกและฟกซเจอรใชคอมพิวเตอรชวย
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3. เขียนแบบรายละเอียดจ๊ิกและฟกซเจอรใชคอมพิวเตอรชวย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฎิบัติเก่ียวกับการออกแบบและเขียนแบบจ๊ิกและฟกซเจอรใชคอมพิวเตอรชวย  หลักการ
ทํางาน ชนิดและหนาท่ีของจ๊ิกและฟกซเจอร  การพัฒนาและออกแบบจ๊ิกและฟกซเจอร   การออกแบบพิเศษให
เหมาะสมกับงาน การเขียนแบบและออกแบบระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิกในงานจ๊ิกและฟกซเจอรโดย
เขียนท้ังไดอะแกรมและแบบส่ังงาน

3110-4101 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองมือกล 1 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกลในสถาน
ประกอบ

1. เพ่ือใหสามารถวางแผน วิเคราะหแกปญหาในงานเขียนแบบเคร่ืองจักรกล แบบวางผังโรงงาน แบบ
ระบบสงกําลัง ท่ีไดรบัมอบหมาย

2. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานเขียนแบบเครือ่งกล
2. วางแผน วิเคราะหแกปญหาในงานเขียนแบบเคร่ืองจักรกล แบบวางผังโรงงาน แบบระบบสงกําลัง ท่ีได
รบัมอบหมาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการเขียนแบบเคร่ืองกล การวิเคราะหปญหา

ขอขัดของในงานเขียนแบบเครื่องจักรกล แบบวางผังโรงงาน แบบระบบสงกําลัง ท่ีไดรบัมอบหมาย

3110-4102 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองมือกล 2 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกลในสถาน
ประกอบ

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน วิเคราะหแกปญหาในงานเขียนแบบเคร่ืองจักรกล แบบระบบขนถายอุตสาห
กรรม แบบระบบทอสุขภัณฑ แบบระบบทออุตสาหกรรม ดวยคอมพิวเตอรท่ีไดรบัมอบหมาย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานเขียนแบบเครือ่งกล
2. วางแผน วิเคราะหแกปญหาในงานเขียนแบบเคร่ืองจักรกล แบบระบบขนถายอุตสาหกรรม แบบ
ระบบทอสุขภัณฑ แบบระบบทออุตสาหกรรม ดวยคอมพิวเตอรท่ีไดรบัมอบหมาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการเขียนแบบเคร่ืองกล การวิเคราะหปญหา

ขอขัดของในงานเขียนแบบเครื่องจักรกล แบบระบบขนถายอุตสาหกรรม แบบระบบทอสุขภัณฑ แบบระบบ
ทออุตสาหกรรม ดวยคอมพิวเตอรท่ีไดรบัมอบหมาย

3110-4103 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองมือกล 3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกลในสถาน
ประกอบ

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน วิเคราะหแกปญหาในการทํางานดานบรหิารจัดการสาํนักงานเขียนแบบเครื่อง
กล การมอบหมายงาน การตรวจสอบติดตามงาน

3. เพ่ือใหสามารถวางแผน วิเคราะหแกปญหาในงานเขียนแบบเคร่ืองจักรกล แบบแมพิมพพลาสติกแม
พิมพโลหะ ออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย การประมาณการ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานเขียนแบบเครือ่งกล
2. วางแผน วิเคราะหแกปญหาในการทํางานดานบรหิารจัดการสาํนักงานเขียนแบบเครื่องกล การมอบ
หมายงาน การตรวจสอบติดตามงาน

3. วางแผน วิเคราะหแกปญหาในงานเขียนแบบเคร่ืองจักรกล แบบแมพิมพพลาสติกแมพิมพโลหะ
ออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย การประมาณการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการเขียนแบบเคร่ืองกล วางแผน วิเคราะหแก

ปญหาในการทํางานดานบรหิารจัดการสาํนักงานเขียนแบบเครื่องกล การมอบหมายงาน การตรวจสอบติดตามงาน
การวิเคราะหปญหาขอขัดของในงานเขียนแบบเคร่ืองจักรกล แบบแมพิมพพลาสติกแมพิมพโลหะ ออกแบบ
และเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย การประมาณการ
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3110-4104 ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเคร่ืองมือกล 4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกลในสถาน
ประกอบ

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน วิเคราะหแกปญหาในการทํางานดานบรหิารจัดการสาํนักงานเขียนแบบเครื่อง
กล การมอบหมายงาน การตรวจสอบติดตามงาน

3. เพ่ือใหสามารถวางแผน วิเคราะหแกปญหาในงานเขียนแบบเคร่ืองจักรกล แบบแมพิมพพลาสติกแม
พิมพโลหะ ออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย การประมาณราคา

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานเขียนแบบเครือ่งกล
2. วางแผน วิเคราะหแกปญหาในการทํางานดานบรหิารจัดการสาํนักงานเขียนแบบเครื่องกล การมอบ
หมายงาน การตรวจสอบติดตามงาน

3. วางแผน วิเคราะหแกปญหาในงานเขียนแบบเคร่ืองจักรกล แบบแมพิมพพลาสติกแมพิมพโลหะ
ออกแบบและเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย การประมาณราคา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการเขียนแบบเคร่ืองกล วางแผน วิเคราะหแก

ปญหาในการทํางานดานบรหิารจัดการสาํนักงานเขียนแบบเครื่องกล การมอบหมายงาน การตรวจสอบติดตามงาน
การวิเคราะหปญหาขอขัดของในงานเขียนแบบเคร่ืองจักรกล แบบแมพิมพพลาสติกแมพิมพโลหะ ออกแบบ
และเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวย การประมาณราคา

3110–6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน   นําเสนอ

โครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จใน
เวลาท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะ
กรรมการประเมินผล



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546    ประเภทวิชาอุต
สาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวย
วิศวกรหรือประกอบอาชีพสวนตัว มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไป
น้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา   สังคม   มนุษยศาสตร   คณิตศาสตร วิทยา
ศาสตรนําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคนิคอุตสาหกรรม ใหเกิดความ
เจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม และ
สามารถติดตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี     นํามาพัฒนางานอาชีพชางเทคนิค  อุต
สาหกรรม ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
ชางเทคนิคอุตสาหกรรม

4. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

5. มีเจตคติท่ีดีตองานอุตสาหกรรม มีความรับผิดชอบ ความคิดริเร่ิม ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย 
ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ประหยัด เคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น  เปนผู
มีความรับผิดชอบโดยดํารงตนอยูบนพ้ืนฐานแหงคุณธรรมและกฎหมาย
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. อานและเขียนแบบเคร่ืองกล
7. ควบคุมระบบงานเทคนิคอุตสาหกรรมดวยของไหลและไฟฟา
8. ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ

สาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา
9. วางแผนงานซอมบํารุงในงาน
10. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร
11. วางผังโรงงานและติดต้ังเคร่ืองมือ

สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
9. ควบคุมคุณภาพในการผลิต
10. ปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มผลผลิต
11. บริหารงานอุตสาหกรรม

สาขางานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก
9. ทดสอบคุณสมบัติของยางและสารเคมียาง
10. ทดสอบคุณสมบัติของยางผสมสารเคมี
11. ขึ้นรูปผลิตภัณฑยางและพลาสติก
12. ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑยางและพลาสติก

สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรองเทา
9. วางแผนและพัฒนาระบบงานอุตสาหกรรมรองเทา
10. ควบคุมและตรวจสอบงานผลติอุตสาหกรรมรองเทา
11. ตรวจสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑรองเทา
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สาขางานสิ่งแวดลอม
9. บาํบดันํ้าเพือ่การบริโภคจากแหลงธรรมชาติทางกายภาพและทางเคมี
10. บาํบดันํ้าเสยีและบาํรุงรักษาระบบบาํบดันํ้าเสยีจากอุตสาหกรรม
11. ควบคมุมลพษิทางอากาศ
12. ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
13. จัดการสารอันตรายและกากของเสีย
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

                                                        

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ    และเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสตูร  รวมไมนอยกวา  93  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 63 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 14  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 23  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 22 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 93 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซอมบํารุง สาขาวิชาโลหะการ
สาขาวิชาไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส  สาขาวิชาตอเรือ สาขาวิชาชางยนต สาขาวิชาชางกลโรงงาน สาขา
วิชาชางซอมบํารุง สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5)
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
3100-0004 วัสดุชาง 2 (2)
3100-0005 งานวัดละเอียด 2 (3)
3101-0003 งานเครื่องยนตแกสโซลีน 3 (5)
3102-0002 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน 3 (5)
3111-0001 งานซอมบํารุงรักษาเบ้ืองตน 2 (4)

รวม   19 (32)
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1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 62 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 14 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3)
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3)
3100-0158 การจัดการความปลอดภัย 2 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 23 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4)
3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 (3)
3100-0115 กรรมวิธีการผลิต 2 (2)
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3)
3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 3 (3)
3100-0152 การบริหารงานอุตสาหกรรม 2 (2)
3111-2001 ไฟฟาอุตสาหกรรม 2 (3)
3111-2002 อานและเขียนแบบเคร่ืองกล 2 (3)
3111-2003 เทคโนโลยีเคร่ืองมือกล 3 (5)
3111-2004 งานวางผังโรงงาน 2 (3)

รวม 23 (31)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 5 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางานหนึ่ง

หรือเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกิตท่ีกําหนด
1. วิชาชีพสาขางานติดตั้งและบํารุงรักษา

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0108 ช้ินสวนเคร่ืองกล 3 (3)
3100-0113 โลหะวิทยา 3 (3)
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 (3)
3100-0116 การขนถายวัสดุ 2 (2)
3111-2101 การบริหารงานบํารุงรักษา 2 (2)
3111-2102 งานซอมและบํารุงรักษา 3 (5)
3111-2103 งานซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล 3 (6)
3111-2104 เคร่ืองตนกําลัง 2 (3)
3111-2105 งานวางผังโรงงานและการติดต้ัง 3 (6)
3111-2106 ระบบปมและงานทอ 2 (2)
3111-2107 งานปมและทอ 3 (6)
3111-2108 เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 2 (2)
3111-2109 งานทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (6)
3111-2201 เทคโนโลยี ซ ีเอ็น ซี 2 (3)
3111-2202 ออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึด 2 (2)
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3111-2203 งานเคร่ืองมือกล 3 (6)
3111-4101 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 1 6 (*)
3111-4102 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 2 6 (*)
3111-4103 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 3 5 (*)
3111-4104 ปฏิบัติงานติดตั้งและบํารุงรักษา 4 5 (*)

2. วิชาชีพสาขางานอุตสาหกรรมการผลิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3)
3100-0108 ช้ินสวนเคร่ืองกล 3 (3)
3100-0111 เทอรโมไดนามิกส 3 (3)
3100-0113 โลหะวิทยา 3 (3)
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 (3)
3100-0116 การขนถายวัสดุ 2 (2)
3100-0154 การศึกษางาน 2 (2)
3111-2101 การบริหารงานบํารุงรักษา 2 (2)
3111-2102 งานซอมและบํารุงรักษา 3 (5)
3111-2105 งานวางผังโรงงานและการติดต้ัง 3 (6)
3111-2201 เทคโนโลยี ซ ีเอ็น ซี 2 (3)
3111-2202 ออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึด 2 (2)
3111-2203 งานเคร่ืองมือกล 3 (6)
3111-2204 งานสรางเคร่ืองมือกล 3 (6)
3111-2205 งานเช่ือมโลหะ 2 (4)
3111-2206 งานตนกําลัง 3 (6)
3111-2207 กระบวนการผลิต 3 (3)
3111-4201 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 1 6 (*)
3111-4202 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 2 6 (*)
3111-4203 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 3 5 (*)
3111-4204 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 4 5 (*)

3. วิชาชีพสาขางานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3111-2301 ยางธรรมชาติ 2 (2)
3111-2302 ยางสังเคราะห 2 (2)
3111-2303 งานผลิตภัณฑจากยางแหง 3 (5)
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3111-2304 งานผลิตภัณฑจากน้ํายาง 3 (5)
3111-2305 งานพลาสติกทั่วไป 3 (5)
3111-2306 การวางผังโรงงานยางและพลาสติก 3 (3)
3111-2307 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลยางและพลาสติก 2 (3)
3111-2308 การออกสูตรยาง 2 (2)
3111-2309 เคมีวิเคราะห 3 (5)
3111-2310 เคร่ืองมือทดสอบยาง 2 (3)
3111-2311 สารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมยาง 2 (3)
3111-2312 เทคโนโลยีพลาสติก 2 (2)
3111-2313 กระบวนการผลิตยางดิบ 3 (5)
3111-2314 ผลิตภัณฑยางแหง 1 3 (5)
3111-2315 ผลิตภัณฑยางแหง 2 3 (5)
3111-2316 ผลิตภัณฑน้ํายาง 1 3 (5)
3111-2317 ผลิตภัณฑน้ํายาง 2 3 (5)
3111-4301 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 1 6 (*)
3111-4302 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 2 6 (*)
3111-4303 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 3 5 (*)
3111-4304 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 4 5 (*)

4. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรองเทา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3111-2201 เทคโนโลยี ซ ีเอ็น ซี 2 (3)
3111-2401 เคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรมรองเทา 2 (3)
3111-2402 เทคโนโลยีการผลิตรองเทา 3 (3)
3111-2403 การผลิตรองเทาอุตสาหกรรม 3 (3)
3111-2404 วัตถุดิบผลิตรองเทา 2 (2)
3111-2405 เคมีในงานอุตสาหกรรม 3 (3)
3111-2406 เคมีพอลิเมอร 2 (2)
3111-2407 การเตรียมผลิต 1 2 (2)
3111-2408 การเตรียมผลิต 2 2 (2)
3111-2409 พื้นรองเทาและระบบพันธะ 3 (6)
3111-2410 โครงสรางและการออกแบบรองเทา 3 (6)
3111-2411 หนังและกระบวนการฟอกหนัง 3 (6)
3111-2412 เทคนิคแมพิมพรองเทา 3 (6)
3111-2413 ปญหาพิเศษอุตสาหกรรมรองเทา 2 (2)
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3100-0155 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 2 (2)
3100-0156 ธุรกจิอุตสาหกรรม 2 (2)
3111-4401 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 1 6 (*)
3111-4402 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 2 6 (*)
3111-4403 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 3 5 (*)
3111-4404 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 4 5 (*)

5. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0221 เคมีส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3)
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 3 (3)
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5)
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3)
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 2 (3)
3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 2 (4)
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3111-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3111-0001 งานซอมบํารุงรักษาเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจการจัดทําประวัติเคร่ืองจักรกล
2. เพ่ือใหสามารถอานแบบช้ินสวนเคร่ืองจักรกล
3. เพ่ือใหสามารถ เลือกใชเคร่ืองมือ ซอม ถอดเปล่ียน ช้ินสวนเคร่ืองกล
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการซอมบํารุง
2. ถอดประกอบ  ปรับต้ัง ช้ินสวนเคร่ืองกล
3. จัดทําประวัติเคร่ืองจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการอานแบบเคร่ืองกล  ชนิดของสารหลอล่ืน ประเภทการหลอล่ืน การถอด

ประกอบช้ินสวน การปรับต้ัง ตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองกล  การจัดทําทะเบียนประวัติการซอมบํารุงรักษา

3111-2001 ไฟฟาอุตสาหกรรม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการระบบสงจายกระแสไฟฟา งานแสงสวาง ชนิดของเคร่ืองกลไฟฟา
และงานควบคุมเครื่องกลไฟฟาในงานอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหสามารถเลือกใช ปรับปรุง แกไขและติดต้ังระบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
4. เขาใจหลักการระบบสงจายกระแสไฟฟา งานแสงสวาง ชนิดของเคร่ืองกลไฟฟาและงานควบคุม
เครื่องกลไฟฟาในงานอุตสาหกรรม

5. เลือกใช ปรับปรุง แกไขและติดต้ังระบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส ท่ีใชในงานอุตสาหกรรม งานไฟฟาแสงสวาง
งานเคร่ืองกลไฟฟาและการควบคุม การคํานวณขนาดของอุปกรณปองกันและตัวนําไฟฟา การอานและเขียน
แบบวงจร   ไฟฟา การซอมและบํารงุรักษาระบบไฟฟา



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546)

210

3111-2002 อานและเขยีนแบบเครือ่งกล 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองกล
2. เพ่ือใหสามรถเขียนภาพประกอบ และการส่ังงานช้ินสวนเคร่ืองกล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองกล
2. เขียนแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองกล
3. เขียนแบบส่ังงานช้ินสวนเคร่ืองกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบและการเขียนแบบช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองกล สลัก เกลียว

แหวน เพลา สปริง การเขียนภาพประกอบและภาพแยกช้ินและการเขียนแบบส่ังงาน(Working Drawing) การ
กําหนดพิกัดความเผ่ือของมิติและรูปราง คุณภาพผิว การเขียนภาพชวย

3111-2003 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ลักษณะการใชงาน ความปลอดภัยและการบํารุงรักษา เครื่อง
กลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด เคร่ืองเจาะ

2. เพ่ือใหสามารถลับคมตัด สรางช้ินสวนเคร่ืองกลดวยเคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด เคร่ืองไส เคร่ืองเจาะ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ลักษณะการใชงาน ความปลอดภัยและการบํารุงรักษา เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส
เคร่ืองกัด เคร่ืองเจาะ

2. ลับคมตัด สรางช้ินสวนเคร่ืองกลดวยเคร่ืองกลึง เคร่ืองกัด เคร่ืองไส เคร่ืองเจาะ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับลักษณะการใชงานอุปกรณประกอบของเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองเจาะ
เคร่ืองกัด ความเร็วตัด ดอกเจาะนําศูนย ดอกกัด (Cutter) ลอพิมพลาย มีดควาน ระยะชักของเครื่องไส เคร่ืองมือ
วัดตรวจสอบช้ินงาน ความปลอดภัยและการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล การลับมีดกลึง ดอกสวาน งานกลึงตกบา
พิมพลาย กลึงตัด ควานร ูงานกัดราบ   กัดบาฉาก   กัดรอง   งานไสรองฉาก งานไสมุม  งานเจาะ  งานวัดตรวจ
สอบช้ินงาน  งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล
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3111-2004 งานวางผังโรงงาน 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการออกแบบผังโรงงาน การเลือกสถานท่ีต้ังของโรงงาน
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบการจัดรูปแบบผังโรงงานตามกระบวนการผลิต
3. เพื่อใหสามารถกําหนดลักษณะของระบบการขนยายวัสดุ
4. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหความตองการของการใชพ้ืนท่ี ในกระบวนการผลิต
5. เพ่ือใหสามารถวางผังและติดต้ังเคร่ืองจักรกลโดยใชแผนแบบหุนจําลอง
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเลือกสถานท่ีต้ัง การกําหนดการใชพ้ืนท่ี ออกแบบ ของการจัดผังโรงงาน
2. จัดระบบการของการขนยายวัสดุ
3. วิเคราะหและออกแบบผัง อาคารโรงงานของกระบวนการผลิต
4. วางผัง การติดต้ังเคร่ืองจักรกลในโรงงานโดยใชแบบหุนจําลอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบผังโรงงาน รูปแบบการจัดผังโรงงาน ระบบการขนยาย

วัสดุ การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการผลิต การกําหนดความตองการของการใชพ้ืนท่ี การออกแบบ
อาคารโรงงาน การเลือกสถานท่ีต้ังโรงงาน และการประเมินผลผังโรงงาน การเขียน ออกแบบผังโรงงาน รูป
แบบผังโรงงาน การวางผังโรงงานโดยใชแผนแบบหุนจําลองและปฏิบัติการติดต้ังเคร่ืองจักรกลโรงงาน

3111-2101 การบรหิารงานบํารุงรกัษา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบบริหารงานบํารุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถวางแผนงานบํารุงรักษา จัดระบบงานบํารงุรักษา และพัฒนาระบบบํารงุรักษาอยาง
ตอเน่ือง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการบํารุงรักษา ตระหนักถึงความสําคัญของการบํารุงรักษา เคร่ืองมือ เครื่อง
จักร อาคารสถานท่ีในโรงงานอุตสาหกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบบริหารงานบํารุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม
2. วางแผนและจัดระบบการบริหารงานบํารุงรักษาในโรงงานอุตสาหกรรม
3. วางแผนและจัดระบบควบคุมการทํางาน ควบคุมวัสดุในการบํารุงรักษา
4. จัดระบบการบริหารงานบํารุงรักษาโดยใชคอมพิวเตอร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการจัดองคกรบํารงุรักษา การวางแผนและจัดทําตารางบํารุงรักษา การนําแผนงานไปใชให

เกิดความสําเร็จ การควบคุมการทํางานบํารุงรักษา การควบคุมวัสดุในงานบํารุงรักษา การควบคุมคณุภาพงาน
บํารุงรักษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับงานบํารุงรักษา ระบบการบริหารงานบํารุงรักษาโดย
คอมพิวเตอร การตรวจติดตามงานบํารุงรักษาและการพัฒนาอยางตอเน่ืองของระบบบํารุงรักษา

3111-2102 งานซอมและบํารุงรักษา 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของระบบการซอม บํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองกลในโรงงาน
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดทําประวัติเคร่ืองจักร และตารางควบคุมการบํารุงรักษาตามกําหนด
เวลา และการบํารุงรักษาเชิงปองกัน

3. เพ่ือใหสามารถตรวจสภาพ ซอม เปล่ียนและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรตามตารางท่ีกําหนด
4. เพื่อใหสามารถหาสาเหตุการชํารุดเสียหาย แกไขและซอมช้ินสวนหรือเคร่ืองจักรท่ีเสียหาย
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบการซอม บํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองกลในโรงงาน
2. วางแผน จัดทําประวัติเคร่ืองจักร และตารางควบคุมการบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา และการบํารุง
รักษาเชิงปองกันวางแผนและควบคุมการบํารุงรักษาเชิงปองกัน

3. ตรวจสภาพ ซอม เปล่ียนและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรตามตารางท่ีกําหนด
4. หาสาเหตุการชํารุดเสียหาย แกไขและซอมช้ินสวนหรือเคร่ืองจักรท่ีชํารุดเสียหาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการท่ัวไปในการซอมและบํารุงรักษา การตรวจ การปรับแตง การเปล่ียน

ช้ินสวนเคร่ืองจักร การบํารุงรักษาตามกําหนดและการบํารุงรักษาเชิงปองกัน การตรวจซอมเคร่ืองจักรกลท่ี
ชํารุดเสียหาย

3111-2103 งานซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการซอมบํารุงเครือ่งจักรกลท่ีชาํรุดเสียหาย
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือทดสอบ และตรวจสอบสภาพและการทํางานเคร่ืองจักรกล
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสาเหตุการขัดของของเคร่ืองจักรกลและวิธีการแกไข
4. เพ่ือใหสามารถซอมและบํารงุรกัษา เปล่ียนชิน้สวนเครือ่งจักรกลท่ีชาํรดุ ใหคงสภาพใชงาน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรวมกันดวยความละเอียด รอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการซอมบํารุงเครือ่งจักรกลท่ีชาํรุดเสียหาย
2. ทดสอบและตรวจสอบสภาพและการทํางานเคร่ืองจักรกลโดยใชเคร่ืองมือตรวจสอบ
3. วิเคราะหสาเหตุการขัดของของเคร่ืองจักรกลและวิธีการแกไข
4. ซอมและบํารงุรกัษา เปล่ียนชิน้สวนเครือ่งจักรกลท่ีชาํรดุ ใหคงสภาพใชงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการซอมเคร่ืองจักรกล วิธีการและข้ันตอนการซอมและบํารุงรักษาเคร่ือง

จักรกล การใชเคร่ืองมือทดสอบวิเคราะหสภาพของเคร่ืองจักรกล การซอมสรางและเปล่ียนช้ินสวนของเคร่ือง
จักรกลตลอดจนการเก็บขอมูลงานซอม

3111-2104 เคร่ืองตนกําลัง 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองตนกําลัง เคร่ืองยนต มอเตอรไฟฟา เคร่ืองกําเนิด
ไอนํ้า

2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ(Hand Tools) เคร่ืองมือพิเศษในการติดต้ังบํารุง
รักษาเคร่ืองตนกําลัง

3. เพ่ือใหสามารถทําการบํารุงรักษาเคร่ืองตนกําลัง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรวมกันดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองตนกําลัง เคร่ืองยนต มอเตอรไฟฟา เคร่ืองกําเนิดไอนํ้า
2. เลือกใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือ(Hand Tools) เคร่ืองมือพิเศษในการติดต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองตน
กําลัง

3. ตรวจสอบ ซอมและบํารุงรักษาช้ินสวนและการทํางานของเคร่ืองตนกําลัง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของเคร่ืองตนกําลัง เคร่ืองยนตดีเซล เคร่ืองยนตแกสโซลีน
ระบบการระบายความรอน ระบบสตารต ระบบจุดระเบิด ระบบหลอล่ืนและระบบเช้ือเพลิง มอเตอรไฟฟา
และเคร่ืองกําเนิดไอนํ้า การเลือกใชเคร่ืองมือ และเคร่ืองมือพิเศษในการถอด ประกอบ ปรับแตง
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3111-2105 งานวางผังโรงงานและการติดต้ัง 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางผังโรงงานและติดต้ังเคร่ืองจักรกล
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแผนภูมิกระบวนการผลิต การไหลของกระบวนการผลิต
3. เพ่ือใหสามารถเขียนแผนภูมิความสัมพันธของกิจกรรม
4. เพ่ือใหสามารถเขียนแผนภูมิความสัมพันธของแผนผังโรงงานและหุนจําลอง
5. เพ่ือใหสามารถวางผังและติดต้ังเคร่ืองจักรกลโดยใชแผนแบบหุนจําลอง
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ ประณีตและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางผังโรงงานและติดต้ังเคร่ืองจักรกล
2. เขยีนแผนภูมิกระบวนการผลิต การไหลของกระบวนการผลิตความสัมพันธของกิจกรรม
3. เขียนแผนภูมิความสัมพันธของแผนผังโรงงานและหุนจําลอง
4. ออกแบบวางผังโรงงานและติดต้ังเคร่ืองจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการวางผังโรงงานและติดต้ังเคร่ืองจักรกล จัดทําแผนภูมิกระบวนการ

ผลิต แผนภูมิความสัมพันธของกิจกรรม แผนภมิูการไหลของกระบวนการผลิต แผนภูมิความสัมพันธแผนภาพ
ความสัมพันธของเน้ือท่ี ออกแบบผังโรงงาน การวางผังโรงงานโดยใชแบบหุนจําลอง ติดต้ังเคร่ืองจักรกล

3111-2106 ระบบปมและงานทอ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของปม และระบบทออุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาอัตราการไหล ความดันและกําลังงานท่ีใชของปมแตละชนิด
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชปม ติดต้ังและบํารุงรักษาปมในระบบทออุตสาหกรรม
4. เพื่อใหสามารถจําแนกระบบงานทอ มาตรฐาน ทอ ขอตอ และวาลว
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ ประณีตและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของปม และระบบทออุตสาหกรรม
2. คํานวณหาอัตราการไหล ความดันและกําลังงานท่ีใชของปมแตละชนิด
3. เลือกใชปม ติดต้ังและบํารุงรักษาปมในระบบทออุตสาหกรรม
4. จําแนกระบบงานทอ มาตรฐาน ทอ ขอตอ และวาลว
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการติดต้ังระบบปมและงานทอ มาตรฐานทอ ขอตอ วาลว และหลักการทํางานของ

ปมแตละชนิดในงานอุตสาหกรรม การหาอัตราการไหล ความดัน และกําลังงานท่ีใชของปมแตละชนิด

3111-2107 งานปมและทอ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถติดต้ังปมและทอในงานอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบระบบทอในโรงงานอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหสามารถซอมและบํารุงรักษาปมและทอ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรวมกันดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ติดต้ังปมและทอในโรงงานอุตสาหกรรม
2. บริการซอมและบํารุงรักษาปมและทอ
3. ออกแบบระบบทอในงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานติดต้ังระบบปมและระบบทอในงานอุตสาหกรรม การใชขอตอและวาลวตาง ๆ และการออก

แบบระบบทอในงานอุตสาหกรรม

3111-2108 เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเบ้ืองตนและวัฏจักรการทํางานของระบบเคร่ืองทําความเย็นและปรับ
อากาศ

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหนาท่ีท้ังทางกลและทางไฟฟาของสวนประกอบและของระบบเคร่ืองทํา
ความเย็นและปรับอากาศ

3. เพ่ือใหสามารถเลือกสารทําความเย็น และนํ้ามันหลอล่ืนไปใชงานแตละประเภท
4. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาโหลดความรอนและเลือกขนาดของเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
5. เพื่อใหสามารถทําสุญญากาศและบรรจุสารทําความเย็น
6. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง ตรวจซอม บํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
7. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรวมกันดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนและวัฏจักร การทํางานของระบบเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ
2. เลือกสารทําความเย็นและนํ้ามันหลอล่ืนไปใชงานแตละประเภท
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3. คํานวณหาโหลดและเลือกขนาดเคร่ืองปรับอากาศ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการทําความเย็นระบบตาง ๆ โดยเนนระบบทําความเย็นและวัฏจักรการทํางานของระบบ
เคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ โครงสรางสวนประกอบและหนาท่ีของอุปกรณทางกลและทางไฟฟา สาร
ทําความเย็นและนํ้ามันหลอล่ืน การทําสุญญากาศ การบรรจุสารทําความเย็น การคิดคํานวณโหลด ความรอน
เบ้ืองตน ปฏิบัติงานทางกลและทางไฟฟา ของเคร่ืองทําความเย็น เคร่ืองปรับอากาศ ติดต้ัง บริการ ตรวจสอบ
และแกไขขอบกพรองและบํารุงรักษา

3111-2109 งานทําความเย็นและปรับอากาศ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถเลือกสารทําความเย็น นํ้ามันหลอล่ืนท่ีใชกับเคร่ืองทําความเย็น และเคร่ืองปรับ
อากาศ

2. เพ่ือใหสามารถในการทําสุญญากาศและการบรรจุสารทําความเย็น
3. เพ่ือใหสามารถติดต้ัง บริการ ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองและการบํารุงรักษา
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรวมกันดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกสารทําความเย็น นํ้ามันหลอล่ืนท่ีใชกับเคร่ืองทําความเย็นและเคร่ืองปรับอากาศ
2. ทําสญุญากาศและบรรจุสารทําความเย็น
3. ติดต้ัง บริการ ตรวจสอบ แกไขขอบกพรองและบํารุงรักษา

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ การเลือกสารทําความเย็น นํ้ามันหลอล่ืน การทําสุญญากาศ การบรรจุสารทําความเย็น ปฏิบัติ

งานทางกลและทางไฟฟาของเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศ ติดต้ัง บริการ ตรวจสอบและแกไขขอบก
พรองและการบํารุงรักษา

3111-4101 ปฏิบัติงานติดต้ังและบํารุงรกัษา 1 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต สราง ติดต้ังเคร่ืองจักรกล
ในสถานประกอบการ

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการติดต้ัง ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองมือกล
3. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ติดต้ัง ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองมือกล
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต สราง และติดต้ังเคร่ืองกล
ในสถานประกอบการ

2. จัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองมือกลใหมีสภาพพรอมใชงาน
3. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมือกล เคร่ืองจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการ ติดต้ัง ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล

และเคร่ืองมือกล งานวัดและตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองมือกลใหเท่ียงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารงุ
รักษาเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย

3111-4102 ปฏิบัติงานติดต้ังและบํารุงรักษา 2 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต สราง ติดต้ังเคร่ืองจักรกล
ในสถานประกอบการ

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการติดต้ัง ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและงานระบบปมและทอ
3. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ติดต้ัง ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและงานระบบปมและทอ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต สราง และติดต้ังเคร่ืองกล
ในสถานประกอบการ

2. จัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและงานระบบปมและทอใหมีสภาพพรอมใชงาน
3. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลและงานระบบปมและทอ
4. วัดและตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองมือกลใหเท่ียงตรงขนาดตามมาตรฐานสากลของซอมบํารุง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการ ติดต้ัง ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล

และงานปมและระบบทอ งานวัดและตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองมือกลใหเท่ียงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล
ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย
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3111-4103 ปฏิบัติงานติดต้ังและบํารุงรักษา 3 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต สราง ติดต้ังเคร่ืองจักรกล
ในสถานประกอบการ

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการติดต้ัง ปรับต้ัง บํารุงรักษางานระบบปม ระบบทอและระบบปรับ
อากาศ

3. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ติดต้ัง ปรับต้ัง บํารุงรักษางานระบบปม ระบบทอและระบบปรับอากาศ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต สราง และติดต้ังเคร่ือง
กลในสถานประกอบการ

2. จัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและงานระบบปม ระบบทอและระบบปรับอากาศใหมี
สภาพพรอมใชงาน

3. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนงานระบบปมระบบทอและระบบปรับอากาศ
4. วัดและตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลใหเท่ียงตรงตามมาตรฐานสากลของซอมบํารุง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการ ติดต้ัง ปรับต้ัง บํารุงรักษางานปมและ

ระบบทอและระบบปรับอากาศ งานวัดและตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลใหเท่ียงตรงตามมาตรฐานสากล
ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย

3111-4104 ปฏิบัติงานติดต้ังและบํารุงรักษา 4 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต สราง ติดต้ังเคร่ืองจักรกล
ในสถานประกอบการ

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการติดต้ัง ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร งานระบบปม ระบบ
ทอและระบบปรับอากาศ

3. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดระบบการซอมบํารงุรักษาของโรงงาน
4. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ติดต้ัง ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร งานระบบปม ระบบทอ
และระบบปรับอากาศ

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต สราง และติดต้ังเคร่ือง
กลในสถานประกอบการ

2. วางแผน จัดระบบการซอมบํารงุรักษาของโรงงาน
3. จัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลและงานระบบปม ระบบทอและระบบปรับอากาศใหมี
สภาพพรอมใชงาน

4. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนงานระบบปมระบบทอและระบบปรับอากาศ
5. วัดและตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลใหเท่ียงตรงตามมาตรฐานสากลของซอมบํารุง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการวางแผน การจัดระบบการบํารุงรักษา

การติดต้ัง ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล งานปมและระบบทอและระบบปรับอากาศ งานวัดและตรวจสอบ
ช้ินสวนเคร่ืองจักรกลใหเท่ียงตรงตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลการผลิต
ใหทํางานอยางปลอดภัย

3111-2201 เทคโนโลยี ซี เอ็น ซี 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานเครือ่ง ซีเอ็นซี โครงสราง สวนประกอบเคร่ือง ซีเอ็นซี
2. เพ่ือใหสามารถเขียนโปรแกรม ซีเอ็นซี และปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรกล ซีเอ็นซี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานเครือ่ง ซีเอ็นซี โครงสรางและสวนประกอบของเคร่ืองซีเอ็นซี
2. เขียนโปรแกรม และทดสอบการทํางานของเคร่ืองซีเอ็นซี ในงานกลึง งานกัด
3. ทดลองกลึงและกัดช้ินงานดวยเคร่ืองจักรกล ซีเอ็นซี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของของเคร่ืองซีเอ็นซี โครงสรางและสวนประกอบของ

เคร่ืองซีเอ็นซีในระบบการควบคุม ระบบแนวแกน ระบบโคออดิเนต โครงสรางโปรแกรมตามมาตรฐาน การ
เขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรมสําหรับงานเคร่ืองกลึง งานเคร่ืองกัด การตรวจสอบดวยโปรแกรม
Simulation หรือเคร่ือง ซีเอ็นซี
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3111-2202 ออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึด 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบอุปกรณนําเจาะ (Drill Jig) และอุปกรณจับยึด (Fixture)
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบอุปกรณนําเจาะไปใชในการผลิต ไดอยางปลอดภัย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบอุปกรณนําเจาะ (Drill Jig) และอุปกรณจับยึด (Fixture)
2. ออกแบบอุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ินงานตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการออกอุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ินงาน การเขียนแบบ ลักษณะการทํางาน ข้ันตอนการ

สราง ชนิด ประเภท ช้ินสวนและอุปกรณมาตรฐาน การใชงานของอุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ินงาน

3111-2203 งานเครือ่งมือกล 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือกล
2. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด และเครื่องเจียระไน
3. เพ่ือใหสามารถสรางช้ินสวนเคร่ืองกลในงานกลึง งานเจาะ งานไส งานกัดและงานเจียระไน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือกล
2. จัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด และเครื่องเจียระไน
3. สรางช้ินสวนเคร่ืองกลในงานกลึง งานเจาะ งานไส งานกัดและงานเจียระไน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชและบํารุงรักษา เคร่ืองกลึง เคร่ีองเจาะ เคร่ืองไส เคร่ืองกัด เครื่อง

เจียระไน สรางช้ินสวนเคร่ืองจักรกล ตามแบบส่ังงานดวยเคร่ืองกลึง เคร่ีองเจาะ เคร่ืองไส เคร่ืองกัด เครื่อง
เจียระไน

3111-2204 งานสรางเครือ่งมือกล 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางเคร่ืองมือกล เคร่ืองมือตัด อุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ินงาน
2. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด และเครื่องเจียระไน
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3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมือกล เคร่ืองมือตัด อุปกรณนํา
เจาะและจับยึดช้ินงานเพ่ือนํามาสรางช้ินสวน

4. เพ่ือใหมีความสามารถสรางช้ินสวนเคร่ืองมือกล เคร่ืองมือตัด อุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ินงาน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางชิน้งานจากเคร่ืองมือกลเคร่ืองมือตัด อุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ินงาน
2. สรางช้ินสวนเคร่ืองมือกล เคร่ืองมือตัด อุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ินงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการสรางเคร่ืองมือกล ช้ินสวนเคร่ืองมือกล เคร่ืองมือตัด อุปกรณนําเจาะ

และจับยึดช้ินงานโดยใชเคร่ืองมือกล

3111-2205 งานเช่ือมโลหะ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเชือ่มโลหะดวยแกส อารกลวดหุมฟลักซ ทิก มิก
2. เพ่ือใหสามารถเช่ือมเหล็กกลาคารบอนดวยการเช่ือมแกส อารกลวดหุมฟลักซ ทิก มิก
3. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบงานเช่ือมและวิเคราะหผลการเช่ือมภายนอกและภายใน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเชือ่มโลหะดวยแกส อารกลวดหุมฟลักซ ทิก มิก
2. เช่ือมแผนและทอเหล็กกลา   งานหนาและบาง   รอยตอฉากและรองดวยการเชือ่มแกส  เชื่อม
อารกลวดหุมฟลักซ  เช่ือมทิก  เช่ือมมิก

3. ตรวจสอบและวิเคราะห ช้ินงานเช่ือม งานตัดดวยแกสและงานตัดดวยพลาสมา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเช่ือมแผนเหล็กกลา ทอเหล็กกลา งานหนาและบาง รอยตอฉากและ
รอยตอรอง ดวยการเชือ่มแกส อารกลวดหุมฟลักซ ทิก และมิก โดยเนนเร่ืองการเตรียมรอยตอช้ินงาน การ
จําแนกลวดเช่ือมตามมาตรฐาน การเลือกลวดเช่ือมใหเหมาะสมกับงาน การตรวจสอบช้ินงานเช่ือมดวยสายตา
ท้ังภายนอกและภายในแนวเช่ือม การตัดโลหะดวยแกสและพลาสมา การวิเคราะหผลการตัด
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3111-2206 งานตนกําลัง 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองตันกําลังท่ีขบัเคล่ือนดวยไฟฟา เคร่ืองยนต ไอนํ้า
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบสภาพท่ัวไปของเคร่ืองตนกําลัง
3. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาและเปล่ียนช้ินสวนของเคร่ืองตนกําลัง
4. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสาเหตุและปญหาของเคร่ืองตนกําลัง
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองตันกําลังขับเคล่ือนดวยไฟฟา เคร่ืองยนต ไอนํ้า
2. ตรวจสอบสภาพ ปรับแตง เปล่ียนช้ินสวนเคร่ืองตนกําลังขับเคล่ือนดวยไฟฟา เคร่ืองยนต ไอนํ้า
3. ซอมและบํารุงรักษาระบบตางๆ ของเคร่ืองตนกําลังขับเคล่ือนดวยไฟฟา เคร่ืองยนต ไอนํ้า

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของเคร่ืองตันกําลังขับเคล่ือนดวยไฟฟา เคร่ืองยนต ไอนํ้า

การบํารุงรักษาเคร่ืองยนตแกสโซลีน เคร่ืองยนตดีเซล มอเตอรไฟฟา เคร่ืองกําเนิดไอนํ้า ตรวจสอบสภาพ ปรับ
แตง เปล่ียนช้ินสวนเคร่ืองตนกําลัง

3111-2207 กระบวนการผลิต 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ
2. เพ่ือใหสามารถพิจารณาจัดกลุมและเปรียบเทียบความแตกตางของกรรมวิธีการผลิตในอุตสาห
กรรมแตละประเภท

3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหผลิตภัณฑเพ่ือเลือกกรรมการผลิตใหเหมาะสม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานอยางรอบคอบและตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกรรมวิธีการผลิตท่ีใชอยูในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ
2. พิจารณาจัดกลุมและเปรียบเทียบความแตกตางของกรรมวิธีการผลิตแตละประเภท
3. วิเคราะหผลิตภัณฑเพ่ือเลือกกรรมการผลิตใหเหมาะสม

 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของกระบวนการและกรรมวิธีการผลิตท่ีใชอยูในอุตสาหกรรม กรรมวิธีการผลิตและ

การแปรรูปวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเครื่องปรับ
อากาศและเครื่องทําความเย็น อุตสาหกรรมเคร่ืองนุงหม อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลและโลหะการ อุตสาห
กรรมอาหารและยา อุตสาหกรรมชิน้สวนและอะไหลยานยนต อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง
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และพลาสติก   อุตสาหกรรมเซรามิก    อุตสาหกรรมโรงกล่ันนํ้ามันและปโตรเลียม  อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก อุต
สาหกรรมปูนซิเมนต อุตสาหกรรมหินแกรนิตและหินออน

3111-4201 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 1 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต สรางเคร่ืองกลในสถาน
ประกอบการ

2. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด และเครื่องเจียระไน
3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมือกล เคร่ืองมือตัด อุปกรณนํา
เจาะและจับยึดช้ินงานเพ่ือนํามาสรางช้ินสวน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต สรางเคร่ืองกลในสถาน
ประกอบการ

2. จัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด และเครื่องเจียระไน
3. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมือกล เคร่ืองมือตัด อุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ิน
งานเพื่อนํามาสรางชิ้นสวน

4. บํารุงรักษาเคร่ืองมือกล และเคร่ืองจักรกลใหมีสภาพพรอมใชงาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการ จัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองกลึง
เคร่ืองไส เคร่ืองกัด และเครื่องเจียระไน อานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมือกล เคร่ืองมือตัด
อุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ินงานเพ่ือนํามาสรางช้ินสวน งานวัดและตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองมือกลใหเท่ียง
ตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย

3111-4202 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 2 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต สรางเคร่ืองกลในสถาน
ประกอบการ

2. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด และเครื่องเจียระไน
3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมือกล เคร่ืองมือตัด อุปกรณนํา
เจาะและจับยึดช้ินงานเพ่ือนํามาสรางช้ินสวน
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต สรางเคร่ืองกล
2. จัดเตรียม ปรับต้ัง ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด และเครื่องเจียระไน
3. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมือกล เคร่ืองมือตัด อุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ิน
งานเพื่อนํามาสรางชิ้นสวน

4. บํารุงรักษาเคร่ืองมือกล และเคร่ืองจักรกลใหมีสภาพพรอมใชงาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการ จัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษา ซอม สราง
เคร่ืองกลึง เคร่ืองไส เคร่ืองกัด และเครื่องเจียระไน อานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมือกล
เคร่ืองมือตัด อุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ินงานเพ่ือนํามาสรางช้ินสวน งานวัดและตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองมือ
กลใหเท่ียงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลการผลิตใหทํางาน
อยางปลอดภัย

3111-4203 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 3 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต สรางเคร่ืองกล
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบช้ินสวนเคร่ืองมือกลโดยใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ (CAD)
3. เพ่ือใหสามารถสรางช้ินสวนเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลโดยใชเคร่ืองมือกล CNC
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต สรางเคร่ืองกล
2. สรางช้ินสวนเคร่ืองจักรกลดวยเคร่ืองมือกล  CNC
3. ตรวจสอบผลผลิตใหไดตามมาตรฐาน ISO, DIN หรือ JIS
4. บํารุงรักษาเคร่ืองมือกล  CNC ใหมีสภาพพรอมใชงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการผลิตช้ินสวนเคร่ืองจักรกลโดยการนํา

เทคโนโลยีใหมมาชวยในการผลิต การควบคุมการทํางานของเคร่ืองมือกล CNC ใหไดตามมาตรฐานสากล
ซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือกล CNC ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  งานวัดและตรวจสอบช้ินสวน
เคร่ืองมือกลใหเท่ียงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลการผลิตให
ทํางานอยางปลอดภัย
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3111-4204 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมการผลิต 4 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต สรางเคร่ืองกล
2. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ (CAD) ในการเขียนแบบช้ินสวนเคร่ืองมือกล
3. เพื่อใหสามารถสราง ซอมช้ินสวนเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลท่ีชํารุดเสียหายโดยใชเคร่ืองมือ
กล CNC

4. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดระบบ ดําเนินการระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลของโรงงาน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต สรางเคร่ืองกลในสถาน
ประกอบการ

2. ออกแบบช้ินสวนเคร่ืองมือกลโดยใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ (CAD)
3. สรางช้ินสวนเคร่ืองจักรกลดวยเคร่ืองมือกล  CNC ตรวจสอบผลผลิตใหไดตามมาตรฐาน ISO,

DIN หรือ JIS
4. วางแผน จัดระบบ ดําเนินการระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลของโรงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการผลิตช้ินสวนเคร่ืองจักรกลโดยการนํา

เทคโนโลยีใหมมาชวยในการผลิต การควบคุมการทํางานของเคร่ืองมือกล CNC ใหไดตามมาตรฐานสากล
ซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองมือกล CNC ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย  งานวัดและตรวจสอบช้ินสวน
เคร่ืองมือกลใหเท่ียงตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือกลและเคร่ืองจักรกลการผลิตให
ทํางานอยางปลอดภัย

3111-2301 ยางธรรมชาติ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจธรรมชาติของยางและวิธีการไดมาของยางธรรมชาติ
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจคุณสมบัติขององคประกอบและการเก็บรักษานํ้ายาง
3. เพ่ือใหมี ความเขาใจกระบวนการแปรรูปนํ้ายางสดเปนนํ้ายางขนและยางแหง
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4. เพ่ือใหมีความเขาใจการเก็บรักษานํ้ายางขน คุณสมบัติของนํ้ายางขนและวิธีการทดสอบ
5. เพ่ือใหมีความเขาใจในการจัดช้ันคุณภาพของยางแหง
6. เพ่ือใหมี ความเขาใจคุณสมบัติของยางธรรมชาติและการใชงาน
7. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจธรรมชาติและการไดมาของยางธรรมชาติ
2. เขาใจคุณสมบัติ องคประกอบและการเก็บรักษานํ้ายางสด
3. เขาใจกระบวนการแปรรูปนํ้ายางสดเปนนํ้ายางขนและยางแหง
4. เขาใจการเก็บรักษานํ้ายางขน คุณสมบัติของนํ้ายางขนและวิธีการทดสอบ
5. จัดชั้นคุณภาพของยางแผนรมควันและยางแทง
6. สรุปคุณสมบัติของยางธรรมชาติและการใชงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการไดมาของยางธรรมชาติ คุณสมบัต ิ องคประกอบของนํ้ายางสด ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอคุณ

สมบัติและองคประกอบของนํ้ายางสด การเก็บรักษานํ้ายางสด กระบวนการแปรรูปนํ้ายางสดเปนนํ้ายางขน
การเก็บรักษานํ้ายางขน คุณสมบัติของนํ้ายางขนและวิธีการทดสอบ กระบวนการแปรรูปนํ้ายางสดเปนยางแหง
ยางแผนผ่ึงแหง ยางแผนรมควัน ยางแทง ตลอดจนยางธรรมชาติชนิดพิเศษอ่ืนๆ การจัดชั้นคุณภาพของยางแผน
รมควันและยางแทง คุณสมบัติของยางธรรมชาติและการใชงาน

3111-2302 ยางสังเคราะห 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจความหมาย ประเภทและชนิดของยางสังเคราะห
2. เพ่ือใหมีความเขาใจกระบวนการผลิตยางสังเคราะห
3. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติและการใชงานของยางสังเคราะห
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการเลือกใชยางสังเคราะหดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจความหมายของยางสังเคราะห
2. แยกประเภท ชนิดของยางสังเคราะห
3. เขาใจกระบวนการผลิตยางสังเคราะห
4. สรุปคุณสมบัติและการใชงานของยางสังเคราะหแตละชนิด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประเภท ชนิดของยางสังเคราะห กระบวนการผลิตยางสังเคราะห คุณสมบัติและการ

ใชงานของยางสังเคราะหแตละชนิด   ยางสไตรีนบิวทาไดอัน   ยางบิวทาไดอีน  ยางเอทธิลีน   โพรพิลีน ยาง
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ไนไตรล ยางบิวไทล ยางคลอโรพรีน ยางคลอโรซัลโฟเนตพอลิเอทธิลีน ยางฟลูออโรคารบอน ยางซิลิโคน ยาง
พอลิยูรีเทน และอ่ืน ๆ

3111-2303 งานผลิตภัณฑจากยางแหง 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑยาง
2. เพ่ือใหสามารถเตรียมยางผสมสารเคมี
3. เพ่ือใหสามารถข้ึนรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัด การฉีด การรีดแผนยางและการอัดรีดขึ้นรูป
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑยาง
2. เตรียมยางผสมสารเคมี
3. ข้ึนรูปผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัด การฉีด การรีดแผนยางและการอัดรีดขึ้นรูป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑยาง การเตรยีมยางผสมสารเคมี การขึ้นรูปผลิตภัณฑยาง

โดยวิธีการอัด การฉีด การรีดแผนยางและการอัดรีดขึ้นรูป

3111-2304 งานผลิตภัณฑจากนํ้ายาง 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากนํ้ายาง
2. เพ่ือใหสามารถในการเตรียมสารเคมีสําหรับงานผลิตภัณฑจากนํ้ายาง
3. เพ่ือใหสามารถในการเตรียมนํ้ายางผสมสารเคมี
4. เพ่ือใหสามารถในการแปรรูปผลิตภัณฑจากนํ้ายาง ประเภทจุมแบบพิมพ ประเภทฟองยาง
ประเภทยางยืด ประเภทหลอยางและแมพิมพยาง

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากนํ้ายาง
2. เตรียมสารเคมีสําหรับงานผลิตภัณฑจากนํ้ายาง
3. เตรียมน้ํายางผสมสารเคมี
4. แปรรูปผลิตภัณฑยางแบบจุมพิมพ แบบฟองยาง แบบยางยืด แบบหลอยางและแมพิมพยาง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากนํ้ายาง การเตรียมสารเคมี สําหรับงานผลิตภัณฑจาก

น้ํายาง การเตรียมน้ํายางผสมสารเคม ีการทดสอบนํ้ายางผสมสารเคมี การแปรรูปผลิตภัณฑจากนํ้ายาง ประเภท
จุมแบบพิมพ ประเภทฟองยาง ประเภทยางยืด ประเภทหลอยางและแมพิมพยาง

3111-2305 งานพลาสติกท่ัวไป 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการงานผลิต ผลิตภัณฑพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติการใชงานของเทอรโมพลาสติก เทอรโมเซ็ตต้ิงและอีลาสโต
เมอร

3. เพ่ือใหสามารถเคลือบรูปวิทยาศาสตร หลอพลาสติก ผลิตไฟเบอรกลาส ชุบเคลือบผิวดวยผง
พลาสติก ฉีดข้ึนรูป การฉีดเปาข้ึนรูป และการข้ึนรูปโดยใชแมพิมพอัด

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการงานผลิต ผลิตภัณฑพลาสติก
2. ทดสอบเพ่ือจําแนกลักษณะและโครงสรางพลาสติก ประเภทเทอรโมพลาสติก เทอรโมเซ็ตต้ิง
และ อีลาสโตเมอร

3. เคลือบรูปวิทยาศาสตร หลอพลาสติก ผลิตไฟเบอรกลาส ชุบเคลือบผิวดวยผงพลาสติก ฉีดข้ึนรูป
ฉีดเปาข้ึนรูปและข้ึนรูปโดยใชแมพิมพอัด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของพลาสติก และข้ึนรูปพลาสติก ดวยวิธีการเคลือบ

รูปวิทยาศาสตร การหลอพลาสติก การทํางานไฟเบอรกลาส การชุบเคลือบผิวดวยผงพลาสติก การฉีดข้ึนรูป
การฉีดเปาข้ึนรูป และการข้ึนรูปโดยใชแมพิมพอัด

3111-2306 การวางผังโรงงานยางและพลาสติก 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางผังโรงงานยางและพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห ออกแบบการจัดรูปแบบผังโรงงานตามกระบวนการผลิต
3. เพ่ือใหสามารถกําหนดระบบการขนยายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
4. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหความตองการของการใชพ้ืนท่ี ในกระบวนการผลิต
5. เพ่ือใหสามารถออกแบบอาคารโรงงาน การเลือกสถานท่ีต้ังของโรงงาน
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเลือกสถานท่ีต้ัง การกําหนดการปรับพ้ืนท่ี ออกแบบ รูปแบบของการจัดผังโรงงาน
ยางและพลาสติก

2. ออกแบบ วางผังทางและท่ีสําหรับการขนยายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ
3. วิเคราะหและออกแบบผัง อาคารโรงงานของกระบวนการผลิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและปฏิบัติการออกแบบผังโรงงาน รูปแบบการจัดผังโรงงาน ระบบการขนยายวัสดุ

การวิเคราะหและออกแบบกระบวนการผลิต การกําหนดความตองการของการใชพ้ืนท่ี การออกแบบอาคารโรง
งาน การเลือกสถานท่ีต้ังโรงงาน และการประเมินผลผังโรงงาน

3111-2307 งานบํารุงรกัษาเครือ่งจักรกลยางและพลาสติก 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก
2. เพื่อใหสามารถวางแผนงานบํารุงรักษา จัดระบบการบํารงุรักษา และพัฒนาระบบบํารุงรักษาอยาง
ตอเน่ือง

3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการปองกัน บํารุงรักษา และซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลยางและพลาสติก
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการบํารุงรักษา ตระหนักถึงความสําคัญของการบํารุงรักษา เคร่ืองมือ เครื่อง
จักร อาคารสถานท่ีในโรงงานอุตสาหกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในหลักการ จัดองคการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลยางและพลาสติก
2. วางแผนและจัดตารางการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลยางและพลาสติก
3. จัดระบบควบคุมการทํางาน ควบคุมวัสดุในการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลยางและพลาสติก
4. นําระบบคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในระบบการบริหารงานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาถึงการจัดองคการบํารุงรักษา การวางแผนการปฏิบัติงานและจัดทําตารางบํารุงรักษา การนําแผน

งานไปใชใหเกิดความสําเร็จ การควบคุมการทํางานบํารุงรักษา การควบคุมวัสดุในงานบํารุงรักษา การควบคุม
คุณภาพงานบํารุงรักษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับงานบํารุงรักษา ระบบการบริหารงานบํารุงรักษาโดย
คอมพิวเตอร การตรวจติดตามงานบํารุงรักษาและการพัฒนาอยางตอเน่ืองของระบบบํารุงรักษา
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3111-2308 การออกสูตรยาง 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ข้ันตอนการไดมาของผลิตภัณฑยาง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจความหมายของสูตรยาง
3. เพ่ือใหสามารถในการออกสูตรยาง
4. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาความหนาแนนและการคํานวณราคายางผสมสารเคมีจากสูตรยาง
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนการไดมาของผลิตภัณฑยาง
2. เขาใจความหมายของสูตรยางและการออกสูตรยาง
3. ออกสูตรยางใหตรงตามเปาหมาย
4. คํานวณหาความหนาแนนและคํานวณราคายางผสมสารเคมีจากสูตรยาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาขัน้ตอนการไดมาของผลิตภณัฑจากยาง ตัวอยางสูตรยางและความหมายของสูตรยาง เปาหมาย

ของการออกสูตรยาง การออกสูตรยางใหไดมาตรฐานหรือใหมีคุณสมบัติตรงตามการใชงาน การออกสูตรยาง
ใหสามารถแปรรูปได การออกสูตรยางใหสามารถลดตนทุนใหมีราคาผลิตภัณฑท่ีสามารถแขงขันในตลาดได
และแกปญหาเฉพาะหนาได วิธีการคํานวณหาความหนาแนนและการคํานวณราคายางผสมสารเคมีจากสูตรยาง

3111-2309 เคมีวิเคราะห 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและทฤษฎีการวิเคราะหทางเคมีท้ังเชงิคุณภาพและเชิงปริมาณ
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห สมบัติของสารในการเลือกใชเทคนิควิธีการวิเคราะหไดเหมาะสม
3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหทางเคมีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงประมาณโดยนํ้าหนักและโดยปริมาตร
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและทฤษฎีการวิเคราะหทางเคมีท้ังเชงิคุณภาพและเชิงปริมาณ
2. วิเคราะหเชิงคุณภาพแบบเซมิไมโคร ในสารอนินทรียเคมีตัวอยาง
3. วิเคราะหเชิงปริมาณโดยนํ้าหนักและโดยปริมาตรทางเคมีนานสารตัวอยาง
4. วิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณโดยใชเครื่องมือวิเคราะหทางเคมีชั้นสูง
5. วางแผนการทํางาน การจัดการขอมูล และประยุกตใชกับงานไดอยางเหมาะสม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมี ทั้งการวิเคราะหเชิงคุณภาพเทคนิคการ

วิเคราะหโดยปริมาตร การไตรเตรท สมดุลเคมี การวิเคราะหดวยเคร่ืองมือวิเคราะหทางเคมีช้ันสูง การวางแผน
งาน การสุมตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง การเลือกใชวิธีการวิเคราะห การจัดการขอมูล วิเคราะหและประมวลผล
ขอมูลทางสถิติ

3111-2310 เคร่ืองมือทดสอบยาง 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทดสอบยาง
2. เพ่ือใหสามารถเตรียมช้ินทดสอบยาง เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณในการทดสอบ
3. เพ่ือใหสามารถทดสอบความแข็ง ทดสอบความตานทานตอแรงดึง ความตานทานตอการสึกหรอ
ความตานทานตอโอโซน ความตานทานตอการบมแรง การหาอัตราการวัลคาไนซของยาง

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการใชเคร่ืองมือทดสอบยางดวยความรอบ คอบปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการของการทดสอบสมบัติยาง
2. ทดสอบความแข็งแรงยาง ความตานทานแรงดึง ความตานทานตอการฉีกขาด ความตานทานตอ
การสึกหรอ

3. ทดสอบเก่ียวกับการทํานายอายุการใชงานยาง การทดสอบความตานทานตอโอโซน ความตาน
ทานตอการถูกบมเรง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและการปฏิบัติการทดสอบ สมบัติเก่ียวกับความแข็งแรงของยาง ความตานทานแรงดึง

ความตานทานตอการฉีกขาด ความตานทานตอการสึกหรอ และเก่ียวกับการทํานายอายุการใชงานของยาง การ
ทดสอบความตานทานตอโอโซน ความตานทานตอการถูกบมเรง

3111-2311 สารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมยาง 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหนาท่ีของสารเคมีแตละประเภทแตละชนิดสําหรับอุตสาหกรรมยาง
2. เพ่ือใหสามารถแยกประเภท ชนิดของสารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมยาง
3. เพ่ือใหสามารถกําหนดปริมาณ สารเคมีท่ีเหมาะสมสําหรับใชในงานผลิตภัณฑยาง
4. เพ่ือใหสามารถเตรียมสารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากนํ้ายาง
5. เพื่อใหสามารถเก็บรักษาใชสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมยางอยางความปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนาท่ีของสารเคมีแตละประเภท แตละชนิดท่ีใชในงานอุตสาหกรรมยาง
2. แยกประเภท ชนิดของสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมยาง
3. กําหนดปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมสําหรับใชในงานอุตสาหกรรมยาง
4. เตรียมสารเคมีสําหรับใชในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากนํ้ายาง
5. เก็บรักษาและใชสารเคมีในงานอุตสาหกรรมยางอยางความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประเภท ชนิด หนาท่ี ปริมาณท่ีเหมาะสมในการนําไปใชงาน การเก็บรกัษา

และความปลอดภัยในการใชงานของสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมยาง พลาสติไซเซอร สารท่ีทําใหเกิดการ
คงรูป การเรงปฏิกิริยาการคงรูป สารกระตุนปฏิกิริยาการคงรูป การตัวเติม สารปองกันการเส่ือมสภาพของยาง
สารหนวงและสารอ่ืนๆ การเตรียมสารเคมีสําหรับใชในงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากนํ้ายาง ดิสเพอรชัน
อิมัลชัน และสารละลาย

3111-2312 เทคโนโลยีพลาสติก 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจลักษณะและสมบัติของเม็ดพลาสติก
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเตรียมเม็ดพลาสติกกับสารเคมี ข้ันตอนการผลิตงานพลาสติกและ
ลักษณะของผลิตภัณฑ

3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเคร่ืองมือท่ีใชในการผลิตงานพลาสติก
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยขยันหม่ันเพียร มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค มีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะ สมบัติและการนําไปใชงานของเม็ดพลาสติก
2. เขาใจหลักการผสมเม็ดพลาสติกกับสารเคมี กรรมวิธีการผลิตงานพลาสติกและลักษณะของผลิต
ภัณฑ

3. เขาใจหลักการทํางานและสวนประกอบของเคร่ืองมือท่ีใชในการผลิตงานพลาสติก
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาสมบัติและลักษณะของเม็ดพลาสติก การเตรียมเม็ดพลาสติกและสารเคมี กรรมวิธีการผลิตงาน
พลาสติก  งานรีด (Calendering) งานอัดรีดข้ึนรูป (Extrusion) งานฉีดเปาพลาสติก (Injection Blow Molding)
งานฉีดพลาสติก (Injection Molding) งานอัด (Compression Molding) การทําไฟเบอรกลาส (Fiberglass) และ
ตัวอยางของผลิตภัณฑ
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3111-2313 กระบวนการผลิตยางดิบ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการผลิตยางดิบ
2. เพ่ือใหสามารถการเก็บรักษานํ้ายางสด นํานํ้ายางสดมาแปรรูปเปนนํ้ายางขนและยางแหง
3. เพ่ือใหสามารถจัดช้ันคุณภาพของยางแผนรมควันและยางแทง
4. เพื่อใหสามารถทดสอบมาตรฐานของยางแทง เอส.ที.อาร.
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการผลิตยางดิบ
2. แปรรูปนํ้ายางสดเปนนํ้ายางขนและเก็บรักษานํ้ายางขน
3. แปรรูปนํ้ายางสดเปนยางแหง
4. ทดสอบมาตรฐานของยางแทง เอส.ที.อาร.
5. จัดชั้นคุณภาพของยางแผนรมควันและยางแทง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการผลิตผลิตภัณฑจากยาง การเก็บรักษานํ้ายางสด การแปรรูปนํ้ายางสด

เปนนํ้ายางขน การเก็บรักษานํ้ายางขน การแปรรูปนํ้ายางสดเปนยางแหง  ยางแผนผ่ึงแหง ยางแผนรมควัน ยาง
แทง   การทดสอบตามมาตรฐานของยางแทง เอส.ที.อาร. การทดสอบหาคาปริมาณส่ิงสกปรกในยาง การ
ทดสอบหาเถาในยาง การทดสอบหาคาความช้ืนในยาง และอ่ืน ๆ  การจัดช้ันคุณภาพของยางแผนรมควันและ
ยางแทง เอส.ที.อาร.

3111-2314 ผลิตภัณฑยางแหง 1 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมี ความเขาใจหลักการของกระบวนการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑยาง
2. เพ่ือใหสามารถเตรียมยางผสมสารเคมีและทดสอบยางผสมสารเคมี
3. เพ่ือใหสามารถข้ึนรูปผลิตภัณฑยางโดยการอัด การฉีด ชนิดผลิตภัณฑยางติดโลหะและไมติด
โลหะ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการของกระบวนการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑยาง
2. เตรียมยางผสมสารเคมีและทดสอบยางผสมสารเคมี
3. ข้ึนรูปผลิตภัณฑยางโดยการอัด การฉีด ท้ังชนิดผลิตภัณฑยางติดโลหะและไมติดโลหะ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของกระบวนการแปรรูปยางเปนผลิตภัณฑยาง การเตรียมยางผสม

สารเคมีและการทดสอบยางผสมสารเคมี การข้ึนรูปยางโดยวิธีการอัดและวิธีการฉีด ท้ังชนิดผลิตภัณฑยางติด
โลหะและไมติดโลหะ

3111-2315 ผลิตภัณฑยางแหง 2 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการแปรรูปยาง เปนผลิตภัณฑยาง โดยการอัดรีดขึ้นรูป
การรีดแผนยางแบบใชและไมใชวัสดุเสริมแรง

2. เพ่ือใหสามารถข้ึนรูปผลิตภัณฑยาง โดยการอัดรีดขึ้นรูป การรีดแผนยาง
3. เพ่ือใหสามารถนําวิธีการข้ึนรูปแตละวิธีมาประยุกตใชในการทําผลิตภัณฑยาง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการแปรรูปยาง เปนผลิตภัณฑยาง โดยการอัดรีดขึ้นรูป การรีดแผน
ยางแบบใชและไมใชวัสดุเสริมแรง

2. ขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดยการอัดรีดขึ้นรูป การรีดแผนยาง
3. นําวิธีการข้ึนรูปแตละวิธีมาประยุกตใชในการทําผลิตภัณฑยาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของกระบวนการแปรรูปยาง เปนผลิตภัณฑยางโดยวิธีการอัดรีดข้ึน

รูป (Extrusion) วิธีการรีดแผนยาง (Calending) ท้ังแบบใชและไมใชวัสดุเสริมแรง การขึ้นรูปผลิตภัณฑยางโดย
วิธีการอัดรีดขึ้นรูป วิธีการรีดแผนยาง การนําวิธีการข้ึนรูปผลิตภัณฑยางมาประยุกตใชในการทําผลิตภัณฑยาง
ชนิดตาง ๆ

3111-2316 ผลิตภัณฑนํ้ายาง 1 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการผลิตผลิตภัณฑยาง
2. เพ่ือใหสามารถเตรียมสารเคมีสําหรับงานผลิตภัณฑจากนํ้ายาง เตรียมนํ้ายางผสมสารเคมีและ
ทดสอบนํ้ายางผสมสารเคมี

3. เพ่ือใหสามารถทําผลิตภัณฑจากนํ้ายาง ประเภทจุมแบบพิมพ ประเภทฟองยาง ประเภทยางยืด
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิตผลิตภัณฑยาง
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2. เตรียมสารเคมีสําหรับใชในงานผลิตผลิตภัณฑจากนํ้ายาง
3. เตรียมน้ํายางผสมสารเคมี
4. ทดสอบนํ้ายางผสมสารเคมี
5. ทําผลิตภัณฑจากนํ้ายาง ประเภทจุมแบบพิมพและประเภทฟองยาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการผลิตผลิตภัณฑยางการเตรียมสารเคมีสําหรับใชในงานผลิตภัณฑจาก

น้ํายาง การเตรียมน้ํายางผสมสารเคม ี การทดสอบนํ้ายางผสมสารเคมี กระบวนการผลิตผลิตภณัฑจากนํ้ายาง
ประเภทจุมแบบพิมพ ประเภทฟองยางและประเภทยางยืด การทําผลิตภัณฑจากนํ้ายาง ประเภทจุมแบบพิมพ
ประเภทฟองยาง

3111-2317 ผลิตภัณฑนํ้ายาง 2 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากนํ้ายาง ประเภทหลอยางและแม
พิมพยาง

2. เพ่ือใหสามารถเตรียมนํ้ายางผสมสารเคมี ทดสอบนํ้ายางผสมสารเคมี สําหรับผลิตภัณฑจากนํ้า
ยาง ประเภทหลอยางและแมพิมพยาง

3. เพ่ือใหสามารถทําผลิตภัณฑจากนํ้ายางประเภทหลอยางและแมพิมพยาง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากนํ้ายางประเภทหลอยางและแมพิมพยาง
2. เตรียมน้ํายางผสมสารเคม ีและทดสอบนํ้ายางผสมสารเคมีสําหรับผลิตภัณฑจากนํ้ายางประเภท
หลอยางและแมพิมพยาง

3. ทําผลิตภัณฑจากนํ้ายางประเภทหลอยางและแมพิมพยาง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑจากนํ้ายางประเภทหลอยางและแม
พิมพยาง การเตรียมนํ้ายางผสมสารเคมีและการทดสอบนํ้ายางผสมสารเคมี สําหรับผลิตภัณฑจากนํ้ายาง
ประเภทหลอยางและแมพิมพยาง การทําผลิตภัณฑจากนํ้ายาง ประเภทหลอยางและแมพิมพยาง
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3111-4301 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 1 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ

2. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑและพอลิเมอร
3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและ
พอลิเมอรเพ่ือนํามาประกอบติดต้ังช้ินสวน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ

2. จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรใหมีสภาพพรอม
ใชงาน

3. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรเพ่ือ
นํามาประกอบติดต้ังช้ินสวน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการ จัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองมือ

อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร อานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิต
ภัณฑยางและพอลิเมอร เพ่ือนํามาประกอบติดต้ังช้ินสวน งานวัดและตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองมือกลใหเท่ียง
ตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย

3111-4302 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 2 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ

2. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑและพอลิเมอร
3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและ
พอลิเมอรเพ่ือนํามาประกอบติดต้ังช้ินสวน

4. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ

2. ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
3. จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรใหมีสภาพพรอม
ใชงาน

4. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรเพ่ือ
นํามาประกอบติดต้ังช้ินสวน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการ จัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองมือ

อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
อานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร เพ่ือนํามาประกอบ
ติดต้ังช้ินสวน งานวัดและตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานยางใหเท่ียงตรงตามมาตรฐานสากล ซอมบํารงุ
รักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย

3111-4303 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 3 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ

2. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
4. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสมบัติทางเคมีและออกสูตรยาง
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ

2. จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
3. ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
4. วิเคราะหสมบัติทางเคมีและออกสูตรยาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการ จัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองมือ

อุปกรณการผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร     ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอ
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ลิเมอร วิเคราะหสมบัติทางเคมีและออกสูตรยาง งานวัดและตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานยางใหเท่ียง
ตรงตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย

3111-4304 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมยางและพลาสติก 4 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดระบบงาน ปรับต้ัง บํารุงรักษาอุปกรณในหองทดลองเคมี เคร่ืองมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร

3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
4. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสมบัติทางเคมีและออกสูตรยาง
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเครื่อง
มืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ

2. วางแผน จัดระบบงาน ปรับต้ัง บํารงุรักษาอุปกรณในหองทดลองเคมี เคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิต
ภัณฑยางและพอลิเมอร

3. ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
4. วิเคราะหสมบัติทางเคมีและออกสูตรยาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการวางแผนงาน การจัดการ การจัดเตรียม

ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงาน
ผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร วิเคราะหสมบัติทางเคมีและออกสูตรยาง งานวัดและตรวจผลิตภัณฑยางใหเท่ียง
ตรงตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย
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3111-2401 เครือ่งจักรในงานอุตสาหกรรมรองเทา 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งจักร  เครือ่งมือ อุปกรณ ท่ีใชในอุตสาหกรรมรองเทา
2. เพ่ือใหสามารถเลือกเครือ่งจักร เครือ่งมือใหเหมาะสมกับขัน้ตอนการผลิตและวัตถุดบิ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่งจักร  เครือ่งมือ อุปกรณ ท่ีใชในอุตสาหกรรมรองเทา
2. เลือกและจัดความสมัพันธของเครือ่งจักร  เครือ่งมือ อุปกรณใหเหมาะสมกับขัน้ตอนการผลิตและวัตถุ
ดบิ

3. ออกแบบเครือ่งมือชวย ในการผลิตแตละขัน้ตอน (Jigs , Dies , Template)
4. จัดทําระบบการเก็บและการซอมบํารงุรกัษาเครือ่งจักรใหญในโรงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานของเครือ่งจักร  เครือ่งมือ อุปกรณ ท่ีใชในอุตสาหกรรมรองเทา ชนิดของเคร่ืองจักร

เคร่ืองมือหนาท่ีเฉพาะของแตละอยาง การเลือกเคร่ืองจักร เคร่ืองมือใหเหมาะสมกับข้ันตอนการผลิตและวัตถุ
ดิบของผลิตภัณฑ การออกแบบเคร่ืองมือชวย (Jigs , Dies , Template) หนาท่ีและความสมัพันธของเครือ่งจักร
ใหญในโรงงาน ระบบลม ระบบไฮดรอลิกส ระบบไฟฟา ความรอน พลังงาน ระบบการเก็บ การซอมบํารงุรกัษา

3111-2402 เทคโนโลยีการผลิตรองเทา 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมท่ีมีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม
2. เพ่ือใหสามารถติดตามทฤษฎีการผลิตในอนาคต
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีในงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจความสําคัญของอุตสาหกรรมท่ีมีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม
2. ติดตามทฤษฎีเทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรมรองเทา
3. วิเคราะหการลดมลภาวะ  การใชพลังงานหมุนเวียน  และการหาแหลงพลังงานท่ีสะอาด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาติดตามทฤษฎีการผลิตในอนาคต  การลดมลภาวะตอส่ิงแวดลอม  การออกแบบ  การใชวัตถุดิบ

การเลือกวัสดุ  การทําเศษวัสดุกลับมาใชใหม  วิธีการทําลายและการนํากลับมาใชใหม  การใชกระบวนการผลิต
ท่ีลดมลพิษ  การประหยัดพลังงาน  แรงงาน  คาใชจาย  และการหาแหลงพลังงานท่ีสะอาด
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3111-2403 การผลิตรองเทาอุตสาหกรรม 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารงานการผลิตและสายงานการผลิตชนิดตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถ  ติดตาม  ควบคุม  สายงานการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหสามารถควบคุมคุณภาพและรักษาคุณภาพของงานการผลิต
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริหารงานการผลิตและสายงานผลิตชนิดตางๆ ท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
2. ติดตามและควบคุมสายงานการผลิต
3. ควบคุมคุณภาพและรักษาคุณภาพของงานการผลิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการบริหารงานการผลิต สายงานผลิตชนิดตางๆ ท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑแตละชนิดและ

ลักษณะธรรมชาติของคําส่ังซ้ือ ขอเปรียบเทียบระหวางสายงานขนาดเล็ก ขนาดใหญ โครงสรางของรองเทาที่
ตางกันกับสายการผลิตและขัน้ตอนท่ีตามมา ขนาดของคําสั่งซื้อ ความถ่ีของการเปล่ียนรุน  การติดตามและควบ
คุมงานระหวางการผลิต ทักษะการผลิต การวาด การตัด การเย็บ การประกอบ ระบบกาวและการควบคุม
กระบวนการรักษาคณุภาพกลางทาง ทายสายงาน การเปดคําสั่งซื้อ มาตรการการแกไขเรงรัดสวนท่ีผลิตลาชา
การตรวจสอบเคร่ืองจักร มาตรฐาน ขัน้ตอนเปนรายวัน การติดตามตัวเลข การบริการพนักงาน การจายคาแรง
การจูงใจ ความสําคัญของคุณภาพงาน  การบริหารงานการผลิตใหเปนไปตามกําหนดหลักจรรยาบรรณของลูก
คาและบริษัท

3111-2404 วัตถุดิบผลิตรองเทา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการแบงชนิด ท่ีมา สมบัติของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตรองเทา
2. เพ่ือใหสามารถเลือกวัสดุมาใชในข้ันตอนการผลิตทุกข้ันตอนโดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพ
รองเทาโดยรวม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการแบงชนิด ท่ีมา สมบัติของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตรองเทา
2. เลือกวัสดุมาใชในข้ันตอนการผลิตทุกข้ันตอนโดยคํานึงถึงผลกระทบตอคุณภาพรองเทาโดยรวม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการแบงชนิด  ท่ีมา  สมบัติของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตรองเทา  ความเปนมาของหนัง  ผา

เมช ใยสังเคราะห โฟม  ดาย ไหม  ยาง พอลิเมอร กาว เชือก ตาไก พลาสติกและโลหะประดบัรวมถึงวัสดุหีบ
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หอ  ตามรายละเอียดของแตละวัตถุดิบ วัสดุท่ีมาจากธรรมชาต ิ สังเคราะห  กระบวนการผลิต วิธีการยอมสี  ผล
ของความหนาบาง  ผลจากข้ันตอนการผลิตท่ีมีตอคุณภาพวัตถุดิบสุดทาย การตรวจคุณภาพ  การทดสอบทาง
หองปฏิบัติการสารตองหาม  ผลกระทบตอคุณภาพรองเทา มนุษยและส่ิงแวดลอม

3111-2405 เคมีในงานอุตสาหกรรม 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการแยกประเภท  ชนิด หนาท่ีของสารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมรองเทา
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณและกําหนดปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมเพ่ือใชงานผลิตภัณฑรองเทา
3. เพื่อใหสามารถเก็บรักษาและเตรียมสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมรองเทาอยางปลอดภัย
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการแยกประเภท ชนิด หนาท่ีของสารเคมีสําหรับอุตสาหกรรมรองเทา
2. แยกประเภท  ชนิด หนาท่ีของสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมรองเทา
3. กําหนดปริมาณสารเคมีท่ีเหมาะสมสําหรับใชในงานอุตสาหกรรมรองเทา
4. เก็บรักษาและเตรียมสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมรองเทาอยางปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการแยกประเภท ชนิด หนาท่ี ปริมาณท่ีเหมาะสมในการนําไปใชงาน การเก็บรกัษาและ

ความปลอดภัยในการใชงานของสารเคมีสําหรับงานอุตสาหกรรมรองเทา  พลาสติกไซเซอร  สารท่ีทําใหเกิด
การคงรปู  การเรงปฏิกิริยาการคงรูป  สารกระตุนปฏิกิริยาริยาการคงรูป สารตัวเติม  สารปองกันการเส่ือม
สภาพ  การหนวงและสารอ่ืน ๆ

3111-2406 เคมีพอลิเมอร 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการจําแนกชนิดของพอลิเมอร การหานํ้าหนักโมเลกุล ความ
สมัพันธระหวางโครงสราง สมบัติของพอลิเมอรและการใชงานของพอลิเมอร

2. เพ่ือใหสามารถจําแนกการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชัน่แบบควบแนนและแบบรวมตัว รวมท้ัง
กระบวนการสังเคราะหพอลิเมอร

3. เพ่ือใหสามารถทดสอบและรายงานผลการทดสอบพอลิเมอร
4. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบและตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการจําแนกชนิดของพอลิเมอร การหานํ้าหนักโมเลกุล
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2. จําแนกการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอรไรเซชัน่แบบควบแนนและแบบรวมตัว รวมท้ังกระบวนการ
สังเคราะหพอลิเมอร

3. ทดสอบและรายงานผลการทดสอบพอลิเมอร
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการ วิธีการจําแนกชนิดของพอลิเมอร การหานํ้าหนักโมเลกุลสารพอลิเมอร การจําแนกชนิด
โครงสรางและสมบัต ิ การหานํ้าหนักโมเลกุลของพอลิเมอร ปฏิกิรยิาพอลิเมอรไรเซชัน่แบบควบแนนและแบบ
รวมตัว กระบวนการสงัเคราะหพอลิเมอร โคพอลิเมอร ประโยชนการใชงานของเทอรโมพลาสติกและเทอรโม
เซตต้ิง

3111-2407 การเตรียมผลิต 1 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจและตระหนักถึงความสาํคญัของกระบวนการเตรยีมการผลิต สนิคาตามรุน
2. เพ่ือใหสามารถคาํนวณ วิเคราะห พิจารณากระบวนการเตรยีมการผลิต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจถึงความสาํคญัของกระบวนการเตรยีมการผลิตสนิคาตามรุน
2. คาํนวณคาใชจาย เวลา อุปกรณ เครือ่งจักรและกําลังคน คาแรง และกระบวนการผลิตสนิคาเฉพาะรุน

คําอธิบายรายวิชา
พิจารณารองเทาเฉพาะรุน แตกออกเปนข้ันตอนการผลิตอยางละเอียด ศึกษาแผนหลัก ตารางเวลา ติด

ตามแผน วัตถุดิบ ช้ินสวน หีบหอ แมพิมพ ใหสอดคลองกัน คํานวณเคร่ืองจักร อุปกรณ การจัดกําลังคน การจัด
สายงานการผลิต ติดตามวิเคราะหเรงรัด คํานวณเวลามาตรฐานในแตละข้ันตอน เพื่อกําหนดคาแรงและคาใช
จายเฉพาะรุน

3111-2408 การเตรียมผลิต 2 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  เขาใจ  วิธีการเลือก วางผัง  จัดเตรียมสายงาน  ข้ันตอนและพนักงานใหเหมาะสม
กับรุนของสินคาท่ีผลิต

2. เพ่ือใหสามารถเลือกและจัดเตรียมผลิตใหเหมาะสมกับรุนของสินคาท่ีผลิต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต  รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกวางผงั  จัดเตรยีมสายงาน  ขัน้ตอนและพนักงานใหเหมาะสมกับรุนของสนิคาท่ีผลิต
2. เลือกและจัดเตรียมผลิตใหเหมาะสมกับรุนของสินคาท่ีผลิต



สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

243

คําอธิบายรายวิชา
ศกึษาทําความเขาใจถึงสายงานการผลิตชนิดตาง ๆ  เลือกวางชนิดของสายงานผลิต  การวาด การตัด

การเย็บ  การประกอบ จัดข้ันตอนและลําดับใหเหมาะสมกับเฉพาะรุน  วิเคราะหการไหลเวียนของงาน  และผล
ผลิต  ศึกษา  กําหนด  แนะนํา  วิเคราะหการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักร  พนักงาน  การวางสายงานใหไดประสิทธิ
ภาพสูงสุด  การควบคุมคุณภาพพ้ืนฐานดวยตัวพนักงาน  การเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพดวยเคร่ืองจักร
เครื่องชวย และการจูงใจพนักงานอยางเหมาะสมและเปนธรรม  การสื่อสารกระบวนการฝกพนักงาน  การสอบ
สายงานผลิต  การเก็บประวัติรองเทา

3111-2409 พ้ืนรองเทาและระบบพันธะ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของการผลิตและประกอบพ้ืนรองเทา
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกสมบัติพ้ืนรองเทา การประกอบพื้น ระบบกาวและพันธะท่ีเกิดข้ึน
3. เพ่ือใหสามารถประกอบพ้ืนรองเทา ระบบกาว  การทดสอบความแข็งแรงพันธะ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของการผลิตและประกอบพ้ืนรองเทา
2. จําแนกสมบัติพ้ืนรองเทา การประกอบพื้น ระบบกาวและพันธะท่ีเกิดข้ึน
3. ประกอบพ้ืนรองเทา  คํานวณจํานวนแมพิมพ  ทดสอบความแข็งแรงพันธะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการผลิตและประกอบพ้ืนรองเทา องคประกอบ พ้ืนช้ันนอก ชัน้กลาง

การคาํนวณแมพิมพ ลูกกล้ิงและคาใชจาย แมพิมพเหล็ก อะลูมิเนียม ซิลิโคน การตรวจสอบยืนยันคุณภาพแม
พิมพในระหวางกระบวนการการผลิต การประกอบพ้ืนรองเทาชัน้นอกและชัน้กลางเขาดวยกันเปนหนวยพ้ืน
การควบคุม  บํารุงรักษา ซอม เก็บรักษา เก็บหลักฐานการใชแมพิมพ การตรวจสอบความเหมาะสมแมนยําของ
การประกบพ้ืนฐานความแมนยําของหนวยพ้ืนกับสวนหนาผา ระบบกาว ไพรเมอร ซีเมนต กาวท่ีไมใชตัวทํา
ละลายเคมีชนิดตางๆ ของยาง  อีวีเอ โพลิยูริเทน โครงสรางและวิธีการประกอบรองเทา การทดสอบความแข็ง
แรงพันธะและสมบัติทางฟสิกสในหองปฏิบัติการ
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3111-2410 โครงสรางและการออกแบบรองเทา 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเก่ียวกับการออกแบบรองเทา ทฤษฎีของเทามนุษย หุน รองเทา
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบหนาผา ระบบของขนาดรองเทา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเก่ียวกับการออกแบบรองเทา ทฤษฎีของเทามนุษย หุน รองเทา
2. สรางหุน รองเทา การออกแบบหนาผา ระบบของขนาดรองเทา
3. ออกแบบดวยมือ คอมพิวเตอร และหาพ้ืนท่ีปรมิาณการใชวัตถุดบิ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกายวิภาคของรองเทามนุษย การพัฒนาหุนรองเทา ระบบของการจัดการ

ขนาดรองเทา การวัดหุน การสรางแบบ หลักแยกชิน้สวน การตัดเย็บตะเข็บชนิดตาง ๆ การสรางแบบดวยมือ
และดวยคอมพิวเตอร การเกรดแบบ การหาพ้ืนท่ี  ปริมาณการใชวัตถุดิบดวยมือเปรียบเทียบกับดวย
คอมพิวเตอร

3111-2411 หนังและกระบวนการฟอกหนัง 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจถึงศาสตรของหนังธรรมชาติ และศลิปะของการฟอกหนัง
2. เพ่ือใหสามารถฟอกหนังตามกระบวนการ ใชสารเคมี คดัเกรด และกระบวนการตกแตงขัน้สดุทาย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะเฉพาะของหนังธรรมชาติ และศลิปะของการฟอกหนัง
2. วิธีและผลการคดัเกรดหนัง ตําหนิ ตรวจสอบคุณภาพและวิธีตรวจสอบสมบัติกายภาพ
3. สรุปวิธีและผลตรวจสอบสมบัติทางเคมีของหนัง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสราง องคประกอบ ของเคมีและของหนังธรรมชาติ คุณสมบัติท่ีมี

ประโยชน ความแข็งแรง การยดื การยอมใหอากาศผาน ความชื้นผาน การนําความรอน การทนตอการเสียดสี
คุณสมบัติของวัตถุดิบท่ีใชผลิตรองเทา ทิศทางการยืดตัวของหนัง ตําหนิ การคัดเกรด Full grain corrected
grain splits suede กระบวนการฟอกหนัง วิธีการฟอกหนังชนิดตาง ๆ สารเคมีท่ีใชและลักษณะผลผลิตหนังท่ีได
การคัดเกรดและกระบวนการตกแตงข้ันสุดทาย
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3111-2412 เทคนิคแมพิมพรองเทา 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ เรือ่งแมพิมพ การออกแบบ การผลิตท่ีใชในโรงงานอุตสาหกรรมรองเทา
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบผลิตแมพิมพรองเทา
3. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบแมพิมพและคณุภาพชิน้งาน ในงานอุตสาหกรรมรองเทา
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบ การผลิต ตรวจสอบและกระบวนการผลิตแมพิมพในอุตสาหกรรมรอง
เทา

2. ออกแบบ ผลิต แมพิมพรองเทาดวยคอมพิวเตอร
3. ตรวจสอบแมพิมพและคุณภาพช้ินงาน ในงานอุตสาหกรรมรองเทา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคการออกแบบแมพิมพรองเทาดวยคอมพิวเตอร 2D 3D  CAD/ CAM

แมพิมพชนิดตางๆ ท่ีใชกับพ้ืนช้ันนอก ชัน้กลาง ไฟลอน โพลิยูริเทน แมพิมพข้ึนนูนหนาผา การสรุปยืนยัน
แบบและแมพิมพตัวอยาง ตารางเวลาการผลิต การติดตาม วิธีการตรวจสอบแมพิมพ คุณภาพชิ้นงาน ความแมน
ยํา และเทคนิคท่ีทันสมัยในกระบวนการแมพิมพอุตสาหกรรมรองเทา

3111-2413 ปญหาพเิศษอุตสาหกรรมรองเทา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานอุตสาหกรรมรองเทา
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวิเคราะหและแกปญหาพิเศษในงานอุตสาหกรรมรองเทา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาพิเศษในงานอุตสาหกรรมรองเทา
2. คนควา ทดลองในงานอุตสาหกรรมรองเทา
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาข้ันตอนการวิเคราะหปญหา การคนควา ทดลอง รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และรายงานผล

หัวของานพิเศษดานงานอุตสาหกรรมรองเทา ตามความเหมาะสม
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3111-4401 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลติรองเทา 1 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาในสถานประกอบการ

2. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา
3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตรองเทาเพ่ือนํา
มาประกอบติดต้ังช้ินสวน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเครื่อง
มืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาในสถานประกอบการ

2. จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาใหมีสภาพพรอมใชงาน
3. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาเพ่ือนํามา
ประกอบติดต้ังช้ินสวน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการ จัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองมือ

อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร อานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิต
ภัณฑยางและพอลิเมอร เพ่ือนํามาประกอบติดต้ังช้ินสวน งานวัดและตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองมือกลใหเท่ียง
ตรงขนาดตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย

3111-4402 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 2 6 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาในสถานประกอบการ

2. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา
3. เพ่ือใหสามารถอานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา
เพ่ือนํามาประกอบติดต้ังช้ินสวน

4. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเครื่อง
มืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาในสถานประกอบการ

2. ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
3. จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาใหมีสภาพพรอมใชงาน
4. อานแบบ แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาเพ่ือนํามา
ประกอบติดต้ังช้ินสวน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการ จัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองมือ

อุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร อานแบบ
แยกแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา เพ่ือนํามาประกอบติดต้ังช้ินสวน งาน
วัดและตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานรองเทาใหเท่ียงตรงตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย

3111-4403 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 3 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาในสถานประกอบการ

2. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
4. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสมบัติทางเคมีและทดสอบยางและพอลิเมอร
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาในสถานประกอบการ

2. จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา
3. ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
4. วิเคราะหสมบัติทางเคมีและทดสอบยางและพอลิเมอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการ จัดเตรียม ปรับต้ังบํารุงรักษาเคร่ืองมือ

อุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร วิเคราะห
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สมบัติทางเคมีและทดสอบยางและพอลิเมอร งานวัดและตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองจักรกลงานรองเทาใหเท่ียง
ตรงตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอดภัย

3111-4404 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมผลิตรองเทา 4 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถประยุกตความรูและทักษะเพ่ือใชในการปฏิบัติงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑยางและพอลิเมอรในสถานประกอบการ

2. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดระบบงาน ปรับต้ัง บํารุงรักษาอุปกรณในหองทดลองเคมี เคร่ืองมือ
อุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา

3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
4. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสมบัติทางเคมีและทดสอบผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงส่ิงแวดลอม
ทํางานตามระบบ ระเบียบแบบแผนโรงงานของสถานประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเก่ียวกับงานผลิต ซอม บํารุงรักษาเครื่อง
มืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทาในสถานประกอบการ

2. วางแผน จัดระบบงาน ปรับต้ัง บํารงุรักษาอุปกรณในหองทดลองเคมี เคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิต
ภัณฑรองเทา

3. ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร
4. วิเคราะหสมบัติทางเคมีและทดสอบผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เก่ียวกับหลักการวางแผนงาน การจัดการ การจัดเตรียม

ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณผลิตผลิตภัณฑรองเทา ปฏิบัติการในหองทดลองเคมีท่ีใชในงานผลิตภัณฑ
ยางและพอลิเมอร วิเคราะหสมบัติทางเคมีและทดสอบผลิตภัณฑยางและพอลิเมอร งานวัดและตรวจผลิตภัณฑ
รองเทาใหเท่ียงตรงตามมาตรฐานสากล ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกลการผลิตใหทํางานอยางปลอด
ภัย

3111–6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน   นําเสนอ

โครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จใน
เวลาท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะ
กรรมการประเมินผล
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมการตอเรือ

จุดประสงค
ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546    ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม    สาขาวิชาอุตสาหกรรมการตอเรือ สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน
และผูชวยวิศวกร มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปนี้

1. เพื่อใหมีความ รูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา    สังคม    มนุษยศาสตร    คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร  นําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองแบะวิชาชีพ การตอเรือใหเกิดความ
เจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่
เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความ
เจริญกาวหนา เทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพ การตอเรือ ใหมีประสิทธิภาพและประ
สิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน 
ตอเรือและซอมเรือ

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี   มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม    มีคุณธรรม   
จริยธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชา อุตสาหกรรมการตอเรือ
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ  ควบคุม  และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. วิเคราะหการทํางานเคร่ืองจักรกล
7. วิเคราะหการเคลื่อนที่วัตถุในของไหล
8. เลือกวัสดุตามหลักการทางโลหะวิทยา
9. ออกแบบเรือ
10. เขียนแบบเรือ
11. ขยายแบบและถายแบบเรือ
12. วางแผนงานตอเรือ
13. การจัดการอูเรือ
14. จัดการและการตรวจสอบวัสดุในการตอเรือ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการตอเรือ

                                                                

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาอุตสาหกรรมการตอเรือ   ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ  และเขา
รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร   รวมไมนอยกวา  91  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 61 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 15  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 25  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 17 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 91 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   สาขาวิชาการตอเรือ  สาขาวิชาชางตอเรือ
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   ประเภทวิชาหรือสาขา
วิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพตอไปนี้

รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100 - 0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 (5)
3100 - 0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100 - 0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
3100 - 0007 งานเชื่อมและโลหะแผน 2 (4)
3106 - 0004 ฝกฝมืองานไม 2 (4)
3117 - 0001 งานประกอบตัวเรือ 3 (6)
3117 - 0002 เขียนแบบเรือ 2 (4)

รวม   16 (31)
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1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 65 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 15 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3)
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4)
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกรายวิชาจากกลุมวิชานั้นๆ
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 25 หนวยกิต
        ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-9  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3117 - 2001 วิศวกรรมการตอเรือ 3 (3)
3117 - 2002 ความแข็งแรงตัวเรือ 3 (3)
3117 - 2003 เขียนแบบเรือ 1 2 (4)
3117 - 2004 ขยายแบบเรือ 2 (4)
3117 - 2005 การวางแผนควบคุมการตอเรือ 2 (2)
3117 - 2006 ประมาณราคา 2 (3)
3117 - 2007 การออกแบบเรือดวยคอมพิวเตอร 3 (4)
3117 - 2008 การบริหารงานอุตสาหกรรมการตอเรือ 2 (2)
3117 - 2009 วิศวกรรมโครงสรางทางนํ้า 3 (3)
3117 - 2010 การเคลื่อนที่และการสั่นสะเทือน 3 (3)
3117 - 2011 ความตานทานและขับเคลื่อนเรือ 3 (3)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 17 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3117 - 2101 การออกแบบอุปกรณจับยึดในการตอเรือ 2 (3)
3117 - 2102 งานโครงสรางทางนํ้า 3 (6)
3117 - 2103 งานตอเรือไม 3 (6)
3117 - 2104 งานตอเรือโลหะ 3 (6)
3117 - 2105 งานตอเรือไฟเบอรกลาส 3 (6)
3117 - 2106 งานซอมบํารุงเรือ 3 (6)
3117 - 2107 งานตอกหมันและตกแตงสี 2 (4)
3117 - 2108 งานตกแตงภายในเรือ 2 (4)
3117 - 2109 งานทอในเรือ 2 (4)
3117 - 2110 เขียนแบบเรือ 2 2 (4)
3117 - 2111 งานตอเรือจําลอง 3 (6)
3117 - 2112 การขนถายวัสดุในเรือ 2 (2)
3117 - 2113 การควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา 2 (3)
3117 - 2114 เครื่องจักรกลงานตอเรือ 2 (2)
3117 - 2115 การใชแผนที่และเข็มทิศเดินเรือ 2 (2)
3117 - 2116 งานตอเรืออะลูมิเนียม 3 (6)
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3117 - 2117 งานติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ 2 (4)
3117 - 2118 ไฟฟาในเรือ 2 (4)
3117 - 2119 ระบบสือ่สารเรือ 2 (2)
3117 - 2120 อิเล็กทรอนิกสเรือ 2 (2)
3117 - 2121 กฎการเดินเรือสากล 2 (2)
3117 - 2122 การเดินเรือในนานนํ้าไทย 2 (2)
3117 - 2123 กฎหมายตอเรือและสิ่งปลูกสรางทางน้ํา 2 (2)
3117 - 2124 งานโครงสรางเรือ 2 (4)
3117 - 2125 งานประกอบตัวเรือ 3 (5)
3117 - 2126 ใบจักรและหางเสือเรือ 2 (3)
3117 - 4101 ปฏิบัติงานตอเรือ 1 5 (*)
3117 - 4102 ปฏิบัติงานตอเรือ 2 5 (*)
3117 - 4103 ปฏิบัติงานตอเรือ 3 4 (*)
3117 - 4104 ปฏิบัติงานตอเรือ 4 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส รายวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3117-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาค

เรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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(ราง)
จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการตอเรือ

3117-0001 งานประกอบตัวเรือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหรูหลักวิธีการสรางสวนประกอบตัวเรือ  การยึดเหนี่ยวการหาศูนย  ดิ่งระดับ และการ
ประกอบตัวเรือ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการสรางสวนประกอบและประกอบตัวเรือ
3. เพ่ือใหปฏิบัติงานประกอบตัวเรือดวยความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. รูวิธีการสรางสวนประกอบตัวเรือทุกสวน  การยึดเหน่ียว  และการหาศูนยดิ่งระดับ
2. ปฏิบัติงานสรางสวนประกอบตัวเรือ  และประกอบตัวเรือได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติงานทําสวนประกอบตัวเรือ  กง  ทวน  กระดกูงู  แผนอุดทาย  อะเส  ทาบแนวฝกมะขาม  

หูชาง แทนเคร่ือง การจัดสางหมอน อุปกรณรองรับ โครงสรางเรือ  และยึดเหน่ียวสวนประกอบตัวเรือ  การหา
ศูนย ดิ่ง ระดับ การยึดเหนี่ยวโครงสราง  การประกอบแผนเปลือกตัวเรือ การหาศูนยเพลาใบจักร  หางเสือ การ
ตกแตงตัวเรือภายใน ภายนอก ทาสี ทานํ้ามัน

3117-0002 เขียนแบบเรือ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบเรือ การใชเคร่ืองมือ และอุปกรณการเขียนแบบ 
ความหมายศัพทและสัญลักษณในงานเขียนแบบเรือ

2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบลายเสนเรือตามลักษณะทองเรือชนิดตางๆ เขียนรูปดานขางภายนอก 
เรือ รูปแปลนดาดฟา ไดตามมาตรฐาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีละเอียดรอบคอบและรักในอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบเรือ การใชเคร่ืองมือ และอุปกรณการเขียนแบบ ความหมาย
ศัพทและสัญลักษณในงานเขียนแบบเรือ

2. เขียนแบบลายเสนเรือตามลักษณะทองเรือชนิดตางๆ เขียนรูปดานขางและรูปแปลนภายนอกเรือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบ เขียนแบบเรือ การใชเคร่ืองมืออุปกรณการเขียนแบบเรือ 

ศัพทและสัญลักษณในงานแบบเรือ การเขียนแบบลายเสนเรือ ตามลักษณะทองเรือชนิดตาง ๆ การเขียนรูปดาน
ขางภายนอก รูปแปลนดาดฟา การเขียนแบบขยายแสดงรายละเอียดประกอบเพ่ิมเติม และการเก็บขอมูลเพ่ือไป
ขยายแบบ

3117-2001 วิศวกรรมการตอเรือ 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคํานวณหาคาและสัมประสิทธ์ิในงานตอเรือ
2. เพื่อใหสามารถคํานวณคาตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทรงตัวของเรือได
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยตระหนักถึงความรอบคอบในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคํานวณหาคาและสัมประสิทธ์ิในงานตอเรือ
2. คํานวณหาพ้ืนท่ีแนวนํ้าปริมาณขับนํ้า ระวางขับน้ําได
3. คํานวณหาคาตาง ๆ ในการทรงตัวของเรือได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพ้ืนท่ีหนาตัดกลางลํา พ้ืนท่ีแนวนํ้า ปริมาตรขับนํ้า ระวางขับนํ้า สัมประสิทธ์ิตาง ๆ ตําแหนงของ

จุดศนูยถวง ตําแหนงของจุดศูนยกลางความลอยของเรือ ความทรงตัวของเรือ จุดเมตาทางขวาง จุดเมตาทางโม
เมนตาเปล่ียนทริม 1 น้ิว  เสนโคงความทางตัวสถิต คํานวณความสูงเมตา ระยะรัศมีเมตาตารางคํานวณเรือ

3117-2002 ความแข็งแรงตัวเรอื 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการรับแรงของตัวเรือ ชนิดลักษณะของแรงที่กระทําตอตัวเรือ
2. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาความแข็งแรงและความเคนบนสวนตาง ๆ ของตัวเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยตระหนักถึงความรอบคอบในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการรับแรงของตัวเรือ ชนิดลักษณะของแรงที่กระทําตอตัวเรือ
2. คํานวณหาความแข็งแรงทางยาวของเรือ
3. คํานวณหาความเคนเฉือน และความเคนหลักโครงสรางเรือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเด่ียวกับแรงตางๆ ที่มากระทําตอโครงสรางเรือ การตอบสนองของโครงสรางเรือ ตอแรงท่ี

กระทํา  คํานวณความแข็งแรงทางยาวของเรือ  ความเคน  เฉือนโครงสรางของเรือ  ความเคนหลัก ในโครง
สราง

3117-2003 เขียนแบบเรือ  1 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการใชเคร่ืองมือขยายแบบและตรวจแบบเรือ
2. เพ่ือใหสามารถเก็บแบบลงตารางออฟเซ็ท
3. เพ่ือใหสามารถทําเทมเพลตจากแบบขยายสวนตาง ๆ ของเรือ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการเก็บเคร่ืองมือขยายแบบไดอยางถูกตองและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการใชเคร่ืองมือขยายแบบและตรวจแบบเรือ
2. เก็บแบบลงตารางออฟเซ็ท
3. ทําเทมเพลตจากแบบขยายสวนตาง ๆ ของเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการขยายแบบและตรวจแบบเรือ การเตรียมพ้ืนท่ี เคร่ืองมือและ

อุปกรณในการขยายแบบ ขยายแบบเทาของจริง ในรูป ดานขาง รูปแปลน กง รูปแปลนความกวางคร่ีงลํา ตรวจ
สอบลายเสน  แบบขยายแผนคร่ึงสวน ประกอบสําคัญ การทําเทมเพลตจากแบบขยาย การเขียนรูปครึ่งแผน
เปลือกเรือ การจัดรอยตอของแผนเปลือก ขยายความนูนดาดฟา แผนอุดทายและฝาก้ันตามตําแหนงสําคัญ

3117-2004 ขยายแบบเรือ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการเขียนแบบแผนฟลม ขยายแบบลงแผนฟลอ และทําเทมเพลต
2. เพ่ือใหสามารถขยายแบบ ทําเทมเพลต และตัดช้ินงานจากแบบขยาย
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในเร่ืองความมีระเบียบ  ความละเอียดประณีต

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการเขียนแบบลงแผนฟลม    ขยายแบบลงบนแผนฟลอ และกระทําเทมเพลต
ช้ินงาน

2. ปฏิบัติงานขยายแบบ ทําเทมเพลตช้ินงานได
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติงานเขียนแบบลงแผนฟลมขยายแบบลงแผนฟลอ  ทําเทมเพลตจากแบบขยาย  การเขียน

รูปคล่ีแผนเปลือกเรือ  การจัดรอยตอ  แผนเปลือก  การขยายแบบโครงสราง  การขยายความนูนของดาดฟา 
แผนอุดทาย  ฝากัน  ตามตําแหนงสําคัญ ๆ

3117-2005 การวางแผนควบคุมการตอเรือ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผนและการควบคมุการตอเรือ
2. เพ่ือใหสามารถในการวางแผนการผลิต หลักการพยากรณ และการตัดสินใจ
3. เพ่ือใหสามารถในการวางแผน และจัดระบบตรวจสอบควบคุมงานตอเรือ
4. เพ่ือใหสามารถจัดระบบการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ จัดการส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยตระหนักถึงความรับผิดชอบในการวางแผนและการควบคุมการตอเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผนและการควบคมุการตอเรือ
2. วางแผนการผลิต หลักการพยากรณ และการตัดสินใจ
3. วางแผน และจัดระบบตรวจสอบควบคุมงานตอเรือ
4. จัดระบบการบํารุงรักษาเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ จัดการส่ิงแวดลอม อาชีวอนามัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการกําหนดปรมิาณการผลิต การวางแผนระบบการตอเรือ การตัดสินใจ การพยากรณ การ

วางแผนกําลังการผลิต การวางแผนการผลิตรวม จัดหาทรัพยากร ใชทรัพยากรตาง ๆ อันเปนปจจัย การผลิต 
การศึกษาประสิทธิภาพ การวางผัง โรงงาน การวางผังกระบวนการผลิต การวางแผนและควบคมุการผลิต โครง
การใช เพิลต/ซีพีเอ็ม การวางแผนความตองการวัสดุ การควบคุมตนทุนการผลิต การบริหารสินคาคงคลัง

3117-2006 ประมาณราคา 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการประมาณราคาและอานแบบแยกรายการคํานวณวัสดุ
2. เพ่ือใหสามารถแยกรายการวัสดุ คํานวณประมาณราคา
3. เพ่ือใหมีความรอบคอบในการแยกรายการวัสดุและประมาณราคา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบแยกรายการวัสดุ และประมาณราคา
2. ประมาณราคาในการตอเรือและซอมเรือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการประมาณราคา  การอานแบบ  แยกรายการวัสดุหรือโครงสรางเรือ  แผนเปลือกเรือ  การ

หาขอมูล และความเคล่ือนไหวของราคาวัสดุท่ีเปนปจจุบัน  การประมูลราคา  การคดิราคา  การคํานวณ
ประมาณการคาใชจาย ตาง ๆ ในการตอเรือและซอมเรือ

3117-2007 การออกแบบเรือดวยคอมพิวเตอร 3 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบและออกแบบเรือ
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบเรือโดยใชคําสั่งตาง ๆของโปรแกรมสําเร็จรูป การพิมพและ พลอตแบบ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการรักษาคอมพิวเตอรไดอยางปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขยีนแบบและออกแบบเรือ
2. เขียนแบบเรือโดยใชคําสั่งตาง ๆ ของโปรแกรมสําเร็จรูปการพิมพและพลอตแบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร โปรแกรมชวยในการเขียนแบบเรือ 

อุปกรณประกอบการใชโปรแกรมคําสั่ง ชุดคําสั่งการเขียนภาพ การปรับปรุงภาพ  และแสดงภาพ ฯลฯ การจัด
การไฟล การพิมพ และการพลอต การใชโปรแกรม CAD ท่ีชวยในการออกแบบเละเขียนแบบเรือ

3117-2008 การบริหารงานอุตสาหกรรมการตอเรือ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางผังโรงงาน และกระบวนการผลิตช้ินสวนเรือ
2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการตอเรือ
3. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ ควบคุมงานตอเรือและซอมเรือ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการบริหารงานอุตสาหกรรมการตอเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางผังโรงงาน และกระบวนการผลิตช้ินสวนเรือ
2. วางแผนและออกแบบกระบวนการตอเรือ
3. ตรวจสอบ จัดทําระบบประกันคุณภาพการผลิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพ้ืนฐานการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม การลงทุน การพยากรณ 

การจัดซ้ือ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบ้ืองตนในการเลือกทําเลท่ีต้ัง การวางผังโครงงาน กระบวนการ
ผลิต เคร่ืองจักรและอุปกรณ ชวยงาน อุปกรณขนยายวัสดุ การจัดเก็บวัสดุและการบํารุงรักษา หลักการเบ้ืองตน
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ในการบริหารงาน ความปลอดภัย การบริหารงานบุคลากร พื้นฐานการควบคุมคุณภาพ การควบคุมบัญชี การ
คิดราคางาน

3117-2009 วิศวกรรมโครงสรางทางนํ้า 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานเก่ียวกับโครงสรางทางนํ้าและชายฝงและโครงสรางสองขาง
ในแมนํ้า แพลทฟอรมในเรือ อูตอเรือ วิเคราะหแสง และนํ้าหนัก

2. เพ่ือใหสามารถจําแนกแรงท่ีมากระทํากับโครงสรางทางนํ้า และวิเคราะหการไหลของของไหล 
สมบัติของของไหล  แรงเสียดทานของของไหล

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยตระหนักถึงความรอบคอบในการคํานวณโครงสรางทางนํ้า
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานเก่ียวกับโครงสรางทางนํ้าและชายฝง
2. คํานวณหานํ้าหนักบรรจุของโครงสรางทางนํ้า หาแรงปฏิกิริยาแรงเฉือน โมเมนตดัดและหาระยะ
โกงของโครงสรางทางนํ้า

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของโครงสรางทางนํ้าและชายฝง พ้ืนฐานเบ้ืองตนของงานออกแบบและเขียนแบบ

โครงสรางทางน้ํา โครงสรางแพลทฟอรมท่ีใชในงานตอเรือ โครงสรางอูตอเรือ ทาเทียบเรือและระบบ การวาง
สมอ แรงคล่ืน แรงลม และการวิเคราะหโครงสราง

3117-2010 การเคล่ือนท่ีและการส่ันสะเทือน 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ลักษณะการเคล่ือนท่ีของเรือ
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกชนิด แหลงกําเนิดของการส่ันสะเทือนท่ีเกิดกับตัวเรือ
3. เพ่ือใหสามารถคํานวณแรงท่ีมากระแทกกับตัวเรือในลักษณะตาง ๆ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ลักษณะการเคล่ือนท่ีของเรือ
2. จําแนกชนิด แหลงกําเนิดของการส่ันสะเทือนท่ีเกิดกับตัวเรือ
3. คํานวณแรงท่ีมากระแทกกับตัวเรือในลักษณะตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการควบคุมทิศทางเรือเบ้ืองตน การเคล่ือนท่ี การหมุนและการโคลงของเรือ ระบบการสม

ดุลของการโคลง การเคล่ือนท่ีของเรือในทะเล และการเคล่ือนท่ีอยางอิสระใน 6 องศา ชนิดของการส่ัน
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สะเทือนท่ีเกิดกับตัวเรือ แหลงกําเนิดของการส่ันสะเทือน จากดานกําลังขับ เคร่ืองยนตและอุปกรณภายในเรือ
ใบจักรและกระแสนํ้า ผลของความถ่ีในการส่ันสะเทือน

3117-2011 ความตานทานและการขับเคลือ่นเรือ 3 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการเคล่ือนท่ีของวัตถุในของไหล
2. เพ่ือใหมีความสามารถคํานวณหาแรงตาง ๆ ที่กระทําตอตัวเรือขณะเคล่ือนท่ี
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ตระหนักถึงความรอบคอบ ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในหลักการเคล่ือนท่ีของวัตถุในของไหล
2. คํานวณหาแรงตาง ๆ ที่กระทําตอตัวเรือขณะเคล่ือนท่ี
3. คํานวณหาความตานของเรือ หากําลังเรือและใบจักรเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเคล่ือนท่ีของวัตถุในของไหล การออกแบบเรืออยางมีประสิทธิภาพตามเง่ือนไขท่ี

กําหนดความตานทานของตัวเรือแรงขับเรือ ความเหมาะสมระหวางความตานทานและกําลังขับเคล่ือน อัตรา
การส้ินเปลืองนํ้ามันการทํางานและชนิดของใบจักร

3117-2101 การออกแบบอุปกรณจับยึดในการตอเรือ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบอุปกรณจับยึดในงานอุตสาหกรรมการตอเรือและซอมเรือ
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบอุปกรณจับยึดในงานตอเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยตระหนักถึงความรอบคอบในการออกแบบอุปกรณจับยึดในงานอุตสาห
กรรมการตอเรือและซอมเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบอุปกรณจับยึดในงานอุตสาหกรรมการตอเรือและซอมเรือ
2. ออกแบบอุปกรณจับยึด ในงานอุตสาหกรรมการตอเรือไดเหมาะสมกับการใชงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการใชของอุปกรณนําเจาะและจับยดึชิน้งานชนิดหนาท่ี และสวนมาตร

ฐานของอุปกรณนําเจาะและจับยึดช้ินงาน ในงานเขียนออกแบบอุปกรณเจาะและจับยึดช้ินงาน วางแผนการใช
อุปกรณจับยึด ประกอบอุปกรณมีจับยึดการขนยาย การร้ือถอน อุปกรณ จับยึดในงานตอเรือ



สาขาวิชาอุตสาหกรรมการตอเรือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

265

3117-2102 งานโครงสรางทางนํ้า 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องมืออุปกรณในการติดต้ังและประกอบโครงสราง
ทางน้ําและชายฝง

2. เพ่ือใหสามารถอานแบบ แยกแบบ จัดทําช้ินสวน ประกอบติดตั้งโครงสรางทางน้ําและชายฝง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบตระหนักถึงความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องมืออุปกรณในการติดต้ังและประกอบโครงสรางทางนํ้าและชาย
ฝง

2. อานแบบ แยกแบบ จัดทําช้ินสวน ประกอบติดตั้งโครงสรางทางน้ําและชายฝง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการใชเครื่องมืออุปกรณ วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินงานโครง
สรางตามแบบและรายละเอียดทางเทคนิคเก่ียวกับส่ิงแวดลอม มหาสมุทร ท่ีจอดเรือ ระบบทุนลอยและอุปกรณ
ทอดสมอ แทนลอยนอกชายฝง การปองกันการส่ันสะเทือนของแทนลอยนอกชายฝง การหาคาความสมดุลยท่ี
เหมาะสมของโครงสราง หอคอยใตนํ้าและบนผิวนํ้า รายละเอียดทางเทคนิคการประกอบโครงสรางและการติด
ต้ังโครงสรางทางนํ้าท้ังระบบและการแกปญหาหนางาน

3117-2103 งานตอเรือไม 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ขั้นตอนในการตอเรือไม
2. เพ่ือใหสามารถในการจัดหมอน และอุปกรณรองรับเรือ
3. เพื่อใหสามารถติดตั้งสวนประกอบโครงสรางเรือ
4. เพ่ือใหสามารถสงเปลือกเรือ และประกอบแผนเปลือกเรือ
5. เพ่ือใหสามารถแกปญหาตาง ๆ ในงานตอเรือ
6. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ดวยความรอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนในการตอเรือไม
2. เลือกลักษณะของไมท่ีใชสงเปลือกเรือและประกอบแผนเปลือกเรือ เลือกใชไมชนิดตางๆ ให
เหมาะสมกับสวนประกอบตัวเรือ

3. หาดิ่งระดับ จัดหมอน วางกระดูกงูเรือ ตรวจสอบการติดตั้งโครงสรางเรือในทางดิ่งระดับ
4. ประกอบแผนเปลือกกับโครงสรางเรือ  ทําดาดฟา เกงเรือ สวนประกอบตางๆ ของเรือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการตอเรือไม การงานจัดหมอน การวางกระดูกงูเรือ การติดต้ังสวน

ประกอบโครงสรางเรือ การสงเปลือกเรือ การประกอบแผนเปลือกกับโครงสรางเรือ การทําดาดฟา เกงเรือ  
สวนประกอบตางๆ ของเรือ การปรับแตงตัวเรือภายในภายนอก การแกปญหาตาง ๆ ในงานตอเรือ

3117-2104 งานตอเรือโลหะ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ข้ันตอนการตอเรือโลหะ
2. เพ่ือใหสามารถทําเทมเพลตช้ินสวนตัวเรือ
3. เพ่ือใหสามารถสรางช้ินสวนโครงสราง  อุปกรณตาง ๆ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนการตอเรือโลหะ
2. วางแผนในการผลิตชิ้นสวนโครงสราง และอุปกรณตาง ๆ
3. ทําเทมเพลต ช้ินสวนตัวเรือ ทําชิ้นสวนโครงสราง ติดตั้งอุปกรณรองรับโครงสราง
4. ตรวจสอบและทดสอบช้ินสวนโครงสราง และอุปกรณตาง ๆ ไดตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเละปฏิบัติเก่ียวกับหลักเกณฑ วิธีการ เคร่ืองมือ อุปกรณสําหรับการตอเรือ การขยายแบบทําเทม

เพลต ทําชิ้นสวนโครงสรางและติดตั้งอุปกรณรองรับโครงสราง และประกอบยึดเหนี่ยวโครงสรางเรือ การวาง
แผน ลําดับข้ันตอนในการตอเรือ  การตรวจสอบงานตอเรือ

3117-2105 งานตอเรือไฟเบอรกลาส 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการสรางโมลด ดวยไม โลหะ โฟม ไฟเบอรกลาส
2. เพ่ือใหสามารถสรางโมลด ดวยไม โลหะ โฟม ไฟเบอรกลาส
3. เพ่ือใหสามารถหลอตัวเรือ  เสริมความแข็งแรง ประกอบช้ินสวนตาง ๆ
4. เพ่ือใหตอเรือไฟเบอรกลาสไดอยางปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตอเรือไฟเบอรกลาส
2. สรางโมลดดวยไม โลหะ โฟม และไฟเบอรกลาส หลอตัวเรือสวนประกอบตางๆ และการ
เสริมความแข็งแรงตัวเรือ

3. ทดสอบคุณสมบัติการรับแรงของวัสดุ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการตอเรือไฟเบอรกลาส งานสรางโมลดเรือดวย ไม โลหะ โฟม และไฟ

เบอรกลาส การตกแตงโมลด การหลอตัวเรือไฟเบอรกลาส สรางสวนประกอบตัวเรือ กระดกูงู กง ดาดฟา 
ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง ประกอบตัวเรือ เสริมความแข็ง  ตกแตงตัวเรือภายใน ภายนอก ติดตั้งอุปกรณภาย
ในเรือ และดาดฟา

3117-2106 งานซอมบํารุงเรือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสํารวจความเสียหายและประมาณการซอมเรือ
2. เพ่ือใหสามารถซอมเรือและงานตกแตงสี
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานซอมเรืออยางปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีการสํารวจความเสียหายและประมาณการซอมเรือได
2. วางแผนการ จัดลําดับขั้นการซอมบํารุงเรือ ประมาณราคางาน
3. ซอมตกแตงผิวงาน  ตกแตงทาสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการซอมบํารุงเรือ การสํารวจความเสียหายของเรือ ประมาณการวัสดุ

อุปกรณสําหรับซอมเรือ การซอมสวนที่เสียหายของเรือ งานสี และการตกแตงหลังการซอม การรับงานซอม
เรือชนิดตาง ๆ

3117-2107 งานตอกหมันและตกแตงสี 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเลือกวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือและตอกหมันตกแตงสีเรือ
2. เพ่ือใหสามารถตอกหมันตกแตงสีเรือ
3. เพ่ือใหมีความสามารถปฏิบัติงานตอกหมันตกแตงสีอยางปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือและตอกหมันตกแตงสี
2. ตอกหมันตกแตงสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา  วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมืองานตอกหมันและตกแตงสี  ข้ันตอน  การตอกหมันเรือใตแนวนํ้า การ

ตอกหมันดาดฟาเรือ การบุทองเรือดวยวัสดุชนิดตาง ๆ การตกแตงสี  การเตรียมพ้ืนท่ีตอกหมัน การผสมวัสดุ
งานตอกหมัน การตอกหมัน การตกแตงสี การทาส ีการทานํ้ามัน
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3117-2108 งานตกแตงภายในเรือ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบตกแตงภายในเรือ และการเลือกใชวัสดุอุปกรณ
2. เพ่ือใหสามรถตกแตงภายในเรือดวยไม และวัสดุตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ละเอียด รอบคอบ ปลอดภัยคํานึงถึงส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบตกแตงภายในเรือ และการเลือกใชวัสดุอุปกรณ
2. ออกแบบ เขียนแบบครุภัณฑ การตกแตงภายในเรอื และเลือกใชวัสดุอุปกรณไดอยางเหมาะสม
3. ตกแตงภายในเรือดวยวัสดุชนิดตาง ๆได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบตกแตงภายในเรือ ทําครุภัณฑตางๆ ที่ใชภายในเรือ การตก

แตง การจัดหองในเรือ งานสี การซีลดรอยรั่ว การบุผิว ตกแตงพ้ืนหอง

3117-2109 งานทอในเรอื 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียนและอานแบบสัญลักษณ ขอกําหนดมาตรฐาน ระบบทอในเรือ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการควบคุมระบบงานตอ  การติดต้ัง  ซอมบํารงุ  ระบบทอในเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ  วางแผนการทํางานดวยความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจวิธีอานและ เขียนแบบ งานทอในงานอุตสาหกรรมการตอเรือ
2. สามารถเลือก วัสดุ และอุปกรณการควบคุมระบบงานทอ  ติดต้ังและบํารุงรักษาระบบทอในเรือ
ไดตามมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการใชเคร่ืองมือในงานทอ  การทําเกลียว  การตอหนาแปลน การใชขอตอและอุปกรณตาง ๆ 

การดัดทอ  การคล่ีทอ ในงานทออุตสาหกรรมและสุขภัณฑ เทคนิคการเดินทอและตรวจสอบรอยร่ัว ของ
อุปกรณ ขอตอ ทอนํ้า  แกส  นํ้ามัน ในเรือ การปองกันการสูญเสียภายในทอและอุปกรณจับยึดทอ ทอระบาย
อากาศในเรือ

3117-2110 เขียนแบบเรือ 2 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการขัน้ตอนการเขียนแบบสวนตาง ๆ ของเรือและสวนประกอบของเรือ
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2. เพ่ือใหมีความสามารถเขียนแบบ รูปตัด  รูปแปลน  ตามยาว ตามขวาง
3. เพ่ือใหปฏิบัติงานเขียนแบบดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนการเขียนแบบสวนตาง ๆ ของเรือและสวนประกอบของเรือ
2. เขียนแบบรูปตัด  รูปแปลน  ตามยาว ตามขวางของเรือชนิดตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบเรือ  รูปดานขาง  รูปแปลนดาดฟา  รูปแปลนการจัดหองเคร่ือง  หอง

ครัว  หองพัก  การเขียนรูปตัดตามยาว  ตามขวาง  แสดงการยึดเหน่ียวและอุปกรณประจําเรือ  การเขียนรายการ
ประกอบ  การเขียนแปลนการเดินสายไฟ  การเดินทอ  การเขียนแบบขยาย  แสดงรายละเอียด แบบการติดต้ัง
เพลาใบจักร หางเสือ และตารางออฟเซ็ท

3117-2111 งานตอเรือจําลอง 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูหลักการออกแบบ  เขียนแบบ  ยอแบบ และเลือกใชวัสดุ อุปกรณ สําหรับงานตอ
เรือจําลอง

2. เพ่ือใหมีความสามารถปฏิบัติงานตอเรือจําลองชนิดตาง ๆ ได
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตอเรือจําลองไดอยางปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. รูหลักการออกแบบ  เขียนแบบ  ยอแบบเรือ  และการเลือกใชวัสดุ  อุปกรณ งานตอเรือจําลองได
อยางเหมาะสม

2. ปฏิบัติงานตอเรือจําลองชนิดตาง ๆ ได
คําอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติงานออกแบบ  เขียนแบบ  ยอแบบเรือ  ถายแบบ  สรางแบบเรือ  เลือกใชไมวัสดุ อุปกรณตอเรือ 
และตอเรือจําลองชนิดตาง ๆ ตกแตงตัวเรือ  ทาสี  ทานํ้ามัน

3101-2112 การขนถายวัสดุในเรือ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ ทฤษฏีการขนถายวัสดุในงานอุตสาหกรรมการตอเรือ และบนปากเรือ
2. เพ่ือใหสามารถจัดระบบการขนยายวัสดุในงานอุตสาหกรรมการตอเรือ และบนปากเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยตระหนักถึง ความรับผิดชอบในเร่ือการขนถายวัสดุ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน  การติดตั้งอุปกรณขนถายวัสดุในงานอุตสาหกรรมการตอเรือและบนปาก
เรือ

2. วางแผนและออกแบบระบบการขนยายวัสดุในอุตสาหกรรมการตอเรือและบนปากเรือ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการขนถาย  เคร่ืองจักรท่ีใชในการขนถายอุปกรณและการขนถายวัสดุ ในงานตอ
เรือและซอมเรือ รอก สริง ควาน เครน  สายพานลําเลียง  การขนถายของเหลวในเรือ

3117-2113 การควบคุมเครื่องกลไฟฟา 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการทํางานเคร่ืองกําเนิดไฟฟา
2. เพ่ือใหสามารถใชอุปกรณควบคุม วงจรการควบคุม เคร่ืองกลไฟฟาและการแกปญหา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และรับผิดชอบงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการควบคมุเคร่ืองกลไฟฟาท้ังระบบ
2. ควบคุมและการแกปญหาเคร่ืองกลไฟฟาโดยใชอุปกรณควบคุม วงจรการควบคุม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสราง คุณลักษณะ หลักการทํางานของเคร่ืองกลไฟฟา  กระแสตรง  และกระแสสลับแบบ

เฟสเดียว  และหลายเฟส  หมอแปลงไฟฟา  การอานขอมูลจากเทมเพลตเคร่ืองกล  อุปกรณและวงจรควบคุม
แบบตาง ๆ เชน การเดิน - การหยุด การหมุนกลับทาง  การควบคุมความเร็ว เคร่ืองมือวัดในระบบควบคุม  
ปฏิบัติการตอวงจรควบคุมเคร่ืองกลไฟฟา  การตอเคร่ืองมือวัดในระบบควบคุม การตรวจ ทดสอบ และการแก
ไขขอบกพรองของวงจรควบคุม

3117-2114 เครื่องจักรกลงานตอเรือ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งจักรกลในงานตอเรือ
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองจักรกลในโรงงานตอเรือ
3. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองจักรไดอยางถูกตองและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่งจักรกลในโรงงาน แตละชนิด
2. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลในโรงงานไดอยางถูกตอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ ชนิด ประเภท วิธีการทํางานของเคร่ืองจักรกลท่ีใชในงานตอเรือ การบํารุงรักษาและ

ความปลอดภัยในการใชงานของเคร่ืองจักรกล

3117-2115 การใชแผนท่ีและเข็มทิศเดินเรือ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานเขม็ทิศแมเหล็ก แผนที่ และคํานวณหาดิเวเอช่ันการเกิดลีเรย
2. เพ่ือใหสามารถใชแผนท่ีอยางละเอียด รอบคอบ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแผนท่ีเข็มทิศแมเหล็ก และคํานวณหาดิเวเอชั่นการเกิดลีเรย
2. อานเข็มทิศแมเหล็ก แผนท่ี และคํานวณหาดิเวเอชั่นการเกิดลีเรย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ สัญลักษณบนแผนท่ีเดินเรือ การกําหนดพิกัดบนแผนที ่ การคํานวณหาระยะทางจริง 

การเก็บรกัษาแผนท่ี หลักการเข็มทิศแมเหล็ก การแบงทิศยอย ๆ เบ่ียงเบนของเข็มทิศวาริเอช่ัน การคาํนวณหาดิ
เวเอช่ัน การผิดทิศทางเน่ืองจากลีเวย การบํารุงรักษาเข็มทิศ

3117-2116 งานตอเรืออะลูมิเนียม 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผนตอเรือและตอเรืออะลูมิเนียม
2. เพ่ือใหสามารถวางแผน กําหนดขั้นตอนตอเรือ ขยายแบบ ถายแบบ ทําเทมเพลตชิ้นสวน 
ประกอบตัวเรือ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการวางแผนตอเรือและตอเรืออะลูมิเนียม
2. วางแผนในการทําเทมเพลต ช้ินสวนตัวเรือ ทําชิ้นสวนโครงสราง ติดต้ังอุปกรณรองรับโครง
สราง

3. ตรวจสอบและทดสอบช้ินสวนโครงสราง และอุปกรณตาง ๆ ไดตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการการตอเรืออะลูมิเนียม ขยายแบบ ทําเทมเพลต ทําช้ินสวน
ประกอบของเรือ ประกอบตัวเรืออะลูมิเนียม ตรวจสอบและทดสอบช้ินสวนโครงสราง
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3117-2117 งานติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการคํานวณระวางขบันํ้า เลือกกําลังเคร่ืองยนต เลือกขนาดใบจักร ติดต้ัง
ระบบการปองกันอันตรายท่ีเกิดจากเคร่ืองยนต  ตัวเรือ และหางเรือ

2. เพ่ือใหสามารถกําหนดศูนยเพลาใบจักร ติดต้ังเคร่ืองยนตเรือและอุปกรณปองกันอันตราย จาก
เคร่ืองยนตและอุปกรณบังคับเล้ียว

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการคํานวณระวางขบันํ้า เลือกกําลังเคร่ืองยนต เลือกขนาดใบจักร ติดต้ังระบบการปอง
กันอันตรายท่ีเกิดจากเคร่ืองยนต  ตัวเรือ และหางเรือ

2. กําหนดศูนยเพลาใบจักร ติดต้ังเครื่องยนตเรือและอุปกรณปองกันอันตราย จากเคร่ืองยนตและ
อุปกรณบังคับเล้ียว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคการคํานวณระวางขับนํ้าของตัวเรือ สัดสวนความสัมพันธ ขนาดรูป

รางของเคร่ืองยนตกับขนดรูปรางของตัวเรือ ความเร็วของเรือสัมพันธกับกําลังเคร่ืองยนต ความเหมาะสมของ
ความโตใบจักร กําลังเคร่ืองยนต  เทคนิคการติดต้ังแทนเคร่ืองยนต กระบอกเพลา เพลาใบจักรระบบระบาย
ความรอน ทอไอเสีย ระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง การหาศูนยเพลาใบจักร การติดต้ังกระบอกเพลา เพลาใบจักร หาง
เสือ แทนเคร่ืองยนตเรือ พังงา ระบบระบายความรอนทอไอเสีย อุปกรณ ประจําเรือ

3117-2118 ไฟฟาในเรือ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดระบบและการจายกระแสไฟฟาในเรือ
2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังระบบไฟฟาในเรือ ตามมาตรฐานสากล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงานใหไดตามมาตรฐานและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดระบบและการจายกระแสไฟฟาในเรือ
2. สามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณและติดตั้งระบบกระแสไฟฟาในเรือไดตามมาตรฐานเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การติดตั้งระบบไฟฟาในเรือ วัสดุ อุปกรณ ระบบแสงสวางในเรือแหลง

กําเนิดไฟฟา การควบคุมการจายกระแสไฟฟาในเรือและหลักความปลอดภัย
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3117-2119 ระบบส่ือสารเรือ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในระบบสัญญาณไฟในการเดินเรือ  และการนํารอง
2. เพ่ือใหสามารถหาตําแหนงของเรือ
3. เพ่ือใหสามารถขอความชวยเหลือจากอุปกรณตาง ๆ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจระบบสัญญาณไฟในการเดินเรือ และการนํารอง
2. หาตําแหนงของเรือดวยวิธีการตาง ๆ ขอความชวยเหลือ เม่ือเรือเกิดอุบัติเหตุดวยวิธีการตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบสัญญาณไฟ การสื่อสารดาวเทียม โซนาร  เรดาร  ระบบวิทยา  และระบบการนํารอง 

อุปกรณตรวจสภาพอากาศ ระบบโทรศัพท ระบบของความชวยเหลือ เอส โอ เอส รหัสมอส ระบบการหา
ตําแหนงของเรือ

3117-2120 อิเล็กทรอนิกสเรือ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบการทํางานชุดอุปกรณท่ีควบคุมดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภายในเรือ
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมอุปกรณภายในเรือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ควบคุมอุปกรณภายในเรือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณภายในเรือดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาระบบอิเล็กทรอนิกสของเคร่ืองมือ อุปกรณที่ใชในเรือชนิดตาง ๆ ระบบควบคุมไฟฟาแสงสวาง 

ระบบสื่อสาร ระบบความปลอดภัยและระบบปองกันอันตราย ระบบควบคุมการทรงตัว และทิศทางการเคล่ือน
ท่ีของเรือ  ตลอดจนระบบควบคุมเคร่ืองยนตตาง ๆ ภายในเรือ

3117-2121 กฎการเดินเรอืสากล 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในเร่ืองกฎการนําเรือและการแลนใบ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจบทนิยามไฟ ทุน เครื่องหมาย สัญญาณ ตาง ๆ ในการเดินเรือ
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการเดินเรือ ตามมาตรฐานสากล และมีความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจกฎการนําเรือและการแลนใบ
2. อานสัญญาณไฟ  สัญญาณธง  และสญัญาณเสียงในการเดินเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของกฎการนําเรือและการแลนใบ บทนิยามไฟเดินเรือและทุนเครื่องหมายสัญญาณ

เสียง และเม่ือมีทัศนวิสัยจํากัด  สัญญาณธง อักษรสากล และธงประมวล

3117-2122 การเดินเรือในนานนํ้าไทย 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ เจตนารมณของพระราชบัญญัติการเดินเรือ
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสัญญาณในการเดินเรือ ตามสถานการณ
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามกฎขอบังคับการเดินเรือของกรมเจาทา
4. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามกฎในการเดินเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ เจตนารมณของพระราชบัญญัติการเดินเรือ
2. เลือกใชสัญญาณในการเดินเรือ ตามสถานการณ
3. ปฏิบัติตามกฎการปองกันเรือโดนกัน การหลีกเรือกล  การนําเรือในท่ีแคบและการอานมาตรนํ้า

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ เจตนารมณของพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พระราชบัญญัติการปองกัน

เรือโดนกัน หลักการเดินเรือ  หลักการหลีกเรือกล  เคร่ืองหมายบังคับ  การเดินเรือในแมนํ้าลําคลอง ทุน และ
เครื่องหมายการเดินเรือชายฝงทะเล  สัญญาณเมื่อเรืออยูในฐานะอับจน สัญญาณเสียงสัญญาณไฟ สัญญาณธง
สากล  มาตรนํ้า และการนําเรือในท่ีแคบ

3117-2123 กฎหมายการตอเรือและส่ิงปลูกสรางทางนํ้า 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ เจตนารมณของกฎหมาย ประกาศระเบียบเก่ียวกับการใชเรือและส่ิง
ปลูกสรางทางนํ้า

2. เพ่ือใหสามารถตีความ เลือกกฎหมาย ประกาศระเบียบเก่ียวกับการใชเรือและส่ิงปลูกสรางทางนํ้า
มาใชในการทํางาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีคํานึงถึงความประณีต รอบคอบ รักษาระเบียบวินัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ เจตนารมณของกฎหมาย ประกาศระเบียบการใชเรือและส่ิงปลูกสรางทางนํ้า
2. ตีความ เลือกกฎหมาย ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการใชเรือและสิ่งปลูกสรางทางน้ํามาใชในการ
ทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการและเจตนารมณของกฎหมายเรือไทย การจดทะเบียนเรือไทย ใบทะเบียนเรือ

ไทย การโอนกรรมสิทธ์ิเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว การจํานองเรือและบุริมสิทธิอันเก่ียวกับเรือไทยท่ีจด
ทะเบียนแลว ชื่อเรือ การเปล่ียนแปลงเรือ การเปล่ียนเมืองทาข้ึนทะเบียนเรือ การจดทะเบียน การเปล่ียนแปลง
และจดทะเบียนใหม สิทธิหนาท่ีของเรือไทย ลักษณะของอาคารสิ่งปลูกสรางลวงลํ้าลํานํ้า ทาเทียบเรือ สะพาน
ปรับระดับและโปะเทียบเรือ ทอหรือสายเคเบิล เขื่อนกันน้ําเซาะ คานเรือ โรงสูบนํ้า แพ

3117-2124 งานโครงสรางเรอื 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการสรางเทมเพลตจากแบบขยาย
2. เพ่ือใหสามารถทําช้ินสวนโครงสรางเรือและการประกอบเรือ
3. เพ่ือใหสามารถในการตรวจสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของโครงสรางเรือ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีละเอียด ความรอบคอบและอดทน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจขั้นตอนการสรางเทมเพลตชิ้นสวนโครงสรางตาง ๆ ของเรือ
2. ผลิตช้ินสวนโครงสรางตาง ๆ ของเรือไดถูกตอง

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติการจัดโรงงานตอเรือ การจัดหมอนตอเรือ การอานแบบขยายและสรางเทมเพลต จากระบบ 

การทําโครงสรางเรือ ทวนหัว ทวนทาย  กระดกูงู  กง  เปยะ  อะเส  การประกอบโครงสรางตัวเรือ แทนเคร่ือง 
ดาดฟา เกงเรือ

3117-2125 งานประกอบตัวเรือ 3 (5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ หลักการสรางสวนประกอบตัวเรือ  การยึดเหน่ียวการหาศูนย  ดิ่งระดับ และ
การประกอบตัวเรือ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการสรางสวนประกอบและประกอบตัวเรือ
3. เพ่ือใหปฏิบัติงานประกอบตัวเรือดวยความปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. รูวิธีการสรางสวนประกอบตัวเรือทุกสวน  การยึดเหน่ียว  และการหาศูนยดิ่งระดับ
2. ปฏิบัติงานสรางสวนประกอบตัวเรือ  และประกอบตัวเรือได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติงานทําสวนประกอบตัวเรือ  กง  ทวน  กระดกูงู  แผนอุดทาย  อะเส  ทาบแนวฝกมะขาม  

หูชาง  แทนเคร่ือง  ฯลฯ  การจัดวางหมอนและอุปกรณรองรับโครงสรางเรือ  และยึดเหน่ียวสวนประกอบตัว
เรือ  การหาศนูย ดิ่ง ระดับ การยึดเหนี่ยวโครงสราง  การประกอบแผนเปลือกตัวเรือ การหาศูนยเพลาใบจักร  
หางเสือ การตกแตงตัวเรือภายใน ภายนอก ทาสี ทานํ้ามัน

3117-2126 ใบจักรและหางเสือเรือ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจและทักษะ  นิยาม คําศัพทของใบจักร ความสัมพันธระหวางตัวเรือกับใบจักร 
การคํานวณหาระยะพิตช  (Pitch) ใบจักร

2. สามารถเขียนแบบใบจักรหางเสือ  และการปฏิบัติงานตีปรับพิตชใบจักร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจความสัมพันธของใบจักรหางเสือและตัวเรือ คํานวณการหาระยะพิตช (Pitch) ใบจักรและ
คํานวณหางเสือได

2. ปฏิบัติงานเขียนแบบใบจักรหางเสือ และการปฏิบัติงานตีปรับพิตชใบจักร
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ ชนิดของใบจักร หางเสือ คํานิยามศัพทของใบจักรความโตของใบจักรกับกําลัง
เคร่ืองยนต  ความสัมพันธระหวางตัวเรือกับใบจักรและหางเสือ การคํานวณพิตชใบจักร การเขียนแบบใบจักร 
การเขียนหางเสือ การกัดกรอนและการปรับแตงใบจักรท่ีชํารุด การปรับพิตชใบจักร  การหาสมดุลของใบจักร
แตงผิวใบจักร แตงความโตหนาใบ การหาอัตราเรียวรูดุมใบจักร การทํารองล่ิม  วิธีการล็อกใบจักรกับเพลา
การทดสอบประสิทธิภาพใบจักร

3117-4101 ปฏิบัติงานตอเรอื 1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางผังโรงงาน กระบวนการผลิตช้ินสวนเรือและตอเรือของอูตอเรือ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการขัน้ตอนการเขียนแบบสวนตาง ๆ ของเรือและสวนประกอบของเรือ
วิธีการเขียนแบบแผนฟลม ขยายแบบลงแผนฟลอ และทําเทมเพลต
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3. เขียนแบบรูปตัด รูปแปลน ตามยาว ตามขวางของเรือชนิดตางๆ ขยายแบบ ทําเทมเพลตช้ินงาน
ผลิตช้ินสวนโครงสรางตางๆ ของเรือ ตรวจสอบซอมบํารุงเรือ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ วินัยของสถานประกอบการ มีความ
ประณีต รอบคอบตระหนักถึงความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางผังโรงงาน กระบวนการผลิตช้ินสวนเรือและตอเรือของอูตอเรือ
2. เขาใจหลักการขัน้ตอนการเขยีนแบบสวนตางๆ ของเรือและสวนประกอบของเรือ วิธีการเขียน
แบบแผนฟลม ขยายแบบลงแผนฟลอ และทําเทมเพลต

3. เขียนแบบรูปตัด รูปแปลนตามยาว ตามขวางของเรือชนิดตางๆ ขยายแบบ ทําเทมเพลตช้ินงาน
ผลิตช้ินสวนโครงสรางตางๆ ของเรือ และตรวจสอบซอมบํารุงเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการท่ัวไปในการบริหารอูซอม อูตอเรือ หลักการเบ้ืองตนในการบริหาร

งาน ความปลอดภัย การวางผังโรงงาน กระบวนการผลิตช้ินสวนเรือและตอเรือของอูตอเรือ การเขียนแบบสวน
ตางๆ ของเรือและสวนประกอบของเรือ วิธีการเขียนแบบแผนฟลม ขยายแบบลงแผนฟลอ และทําเทมเพลต 
เขียนแบบรูปตัด รูปแปลนตามยาว ตามขวางของเรือชนิดตางๆ ขยายแบบ ทําเทมเพลตช้ินงานผลิตช้ินสวน
โครงสรางตางๆ ของเรือ และตรวจสอบซอมบํารุงเรือ

3117-4102 ปฏิบัติงานตอเรือ 2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางผังโรงงาน กระบวนการผลิตช้ินสวนเรือและตอเรือของอูตอเรือ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการขัน้ตอนการเขียนแบบเรือและสวนประกอบของเรือ แบบรูปตัด รูป
แปลนตามยาว ตามขวางวิธีการเขียนแบบแผนฟลม ขยายแบบลงแผนฟลอ และทําเทมเพลต

3. เขียนแบบรูปตัด รูปแปลน ตามยาว ตามขวางของเรือชนิดตางๆ ขยายแบบ ทําเทมเพลตช้ินงาน
ผลิตช้ินสวนโครงสรางตางๆ ของเรือ ตรวจสอบซอมบํารุงเรือ

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ วินัยของสถานประกอบการ มีความ
ประณีต รอบคอบตระหนักถึงความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางผังโรงงาน กระบวนการผลิตช้ินสวนเรือและตอเรือของอูตอเรือ
2. เขาใจหลักการขัน้ตอนการเขยีนแบบสวนตางๆ ของเรือและสวนประกอบของเรือ วิธีการเขียน
แบบแผนฟลม ขยายแบบลงแผนฟลอ และทําเทมเพลต

3. เขียนแบบรูปตัด รูปแปลนตามยาว ตามขวางของเรือชนิดตางๆ ขยายแบบ ทําเทมเพลตช้ินงาน
ผลิตช้ินสวนโครงสรางตางๆ ของเรือ และตรวจสอบซอมบํารุงเรือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการท่ัวไปในการบริหารอูซอม อูตอเรือ หลักการเบ้ืองตนในการบริหาร

งาน ความปลอดภัย การวางผังโรงงาน กระบวนการผลิตช้ินสวนเรือและตอเรือของอูตอเรือ การเขียนแบบสวน
ตางๆ ของเรือและสวนประกอบของเรือ เขียนแบบรูปตัด รูปแปลนตามยาว ตามขวางของเรือชนิดตางๆ รูป
แปลนการจัดหองเคร่ือง  หองครวั  หองพัก  การเขียนรูปตัดตามยาว  ตามขวาง  แสดงการยึดเหน่ียวและ
อุปกรณประจําเรือ  การเขียนรายการประกอบ การเขียนแปลนการเดินสายไฟ การเดินทอ การเขียนแบบขยาย  
แสดงรายละเอียด แบบการติดต้ังเพลาใบจักร หางเสือ และตารางออฟเซ็ท วิธีการเขียนแบบแผนฟลม ขยาย
แบบลงแผนฟลอ และทําเทมเพลต และตรวจสอบซอมบํารุงเรือโครงสรางเรือ ทวนหัว ทวนทาย กระดกูงู กง 
เปยะ อะเส การประกอบโครงสรางตัวเรือ แทนเคร่ือง ดาดฟา เกงเรือ

3117-4103 ปฏิบัติงานตอเรือ 3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางผังโรงงาน กระบวนการผลิตช้ินสวนเรือและตอเรือของอูตอเรือ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ข้ันตอน วิธีการสรางโมลด ดวยไม โลหะ โฟม ไฟเบอรกลาส
3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบเรือชนิดตางๆ สรางโมลด ดวยไม โลหะ โฟม ไฟเบอรกลาส ตอเรือไฟ
เบอรกลาส ตรวจสอบซอมบํารุงเรือ หาศูนยเพลาใบจักร หางเสือ การตกแตงตัวเรือภายใน ภาย
นอก ทําสี

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ วินัยของสถานประกอบการ มีความ
ประณีต รอบคอบตระหนักถึงความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางผังโรงงาน กระบวนการผลิตช้ินสวนเรือและตอเรือของอูตอเรือ
2. เขาใจหลักการ ข้ันตอน วิธีการสรางโมลด ดวยไม โลหะ โฟม ไฟเบอรกลาส
3. เขียนแบบเรือชนิดตางๆ สรางโมลด ดวยไม โลหะ โฟม ไฟเบอรกลาส ตอเรือไฟเบอรกลาส
4. ตรวจสอบซอมบํารุงเรือ หาศูนยเพลาใบจักร หางเสือ การตกแตงตัวเรือภายใน ภายนอก ทําสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการท่ัวไปในการบริหารอูซอม อูตอเรือ หลักการเบ้ืองตนใน

การบริหารงาน ความปลอดภัย การวางผังโรงงาน กระบวนการผลิตช้ินสวนเรือและตอเรือของอูตอเรือ การ
เขียนแบบเรือชนิดตางๆ รูปแปลนการจัดหองเคร่ือง หองครวั หองพัก การยึดเหน่ียว อุปกรณประจําเรือ การ
เขยีนรายการประกอบ การเขียนแปลนการเดินสายไฟ  การเดินทอ การติดต้ังเพลาใบจักร หางเสือ และตาราง
ออฟเซ็ท สรางโมลดเรือดวยไม โลหะ โฟม ไฟเบอรกลาส  การตกแตงโมลด  การหลอตัวเรือไฟเบอรกลาส
การสรางสวนประกอบตัวเรือ กระดกูงู  กง  ดาดฟา  การประกอบตัวเรือ การเสริมความแข็งแรง ตรวจสอบแก
ไขขอบกพรอง  การตกแตงตัวเรือภายใน ภายนอก  การติดต้ังอุปกรณภายในเรือ และดาดฟาเรือ
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3117-4104 ปฏิบัติงานตอเรือ 4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางผังโรงงาน กระบวนการผลิตช้ินสวนเรือและตอเรือของอูตอเรือ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ข้ันตอน วิธีการสรางโมลด ดวยไม โลหะ โฟม ไฟเบอรกลาส
3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบเรือชนิดตางๆ สรางโมลด ดวยไม โลหะ โฟม ไฟเบอรกลาส ตอเรือไฟ
เบอรกลาส ตรวจสอบซอมบํารุงเรือ หาศูนยเพลาใบจักร หางเสือ การตกแตงตัวเรือภายใน ภาย
นอก ทําสี

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ วินัยของสถานประกอบการ มีความ
ประณีต รอบคอบตระหนักถึงความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางผังโรงงาน กระบวนการผลิตช้ินสวนเรือและตอเรือของอูตอเรือ
2. เขาใจหลักการ ข้ันตอน วิธีการสรางโมลด ดวยไม โลหะ โฟม ไฟเบอรกลาส การตอเรือไฟเบอร
กลาส

3. เขียนแบบเรือชนิดตางๆ สรางโมลด ดวยไม โลหะ โฟม ไฟเบอรกลาส ตอเรือไฟเบอรกลาส 
ตรวจสอบซอมบํารุงเรือ หาศูนยเพลาใบจักร หางเสือ การตกแตงตัวเรือภายใน ภายนอก ทําสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการท่ัวไปในการบริหารอูซอม อูตอเรือ หลักการเบ้ืองตนในการบริหาร

งาน ความปลอดภัย การวางผังโรงงาน กระบวนการผลิตช้ินสวนเรือและตอเรือของอูตอเรือ การเขียนแบบเรือ
ชนิดตางๆ รูปแปลนการจัดหองเคร่ือง หองครวั หองพัก การยึดเหน่ียว อุปกรณประจําเรือ การเขียนรายการ
ประกอบ การเขียนแปลนการเดินสายไฟ  การเดินทอ การติดต้ังเพลาใบจักร หางเสือ และตารางออฟเซ็ท สราง
โมลดเรือดวยไม โลหะ โฟม ไฟเบอรกลาส  การตกแตงโมลด  การหลอตัวเรือไฟเบอรกลาส การสรางสวน
ประกอบตัวเรือ กระดกูงู  กง  ดาดฟา  การประกอบตัวเรือ การเสริมความแข็งแรง ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
การตกแตงตัวเรือภายใน ภายนอก  การติดต้ังอุปกรณภายในเรือ และดาดฟาเรือ

3117–6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี
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มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน   นําเสนอ

โครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จใน
เวลาท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะ
กรรมการประเมินผล



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคการหลอ

จุดประสงค

ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการหลอ สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน ผูชวย
วิศวกรหรือประกอบอาชีพ   สวนตัว  มีความรู ความสามารถ  เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดัง
ตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีความรูและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรนําไปใชในการคนควา พัฒนาตนเองและวิชาชีพเทคนิคการหลอใหเกิด
ความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการ    และกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิค   
ท่ีเกีย่วกบัการบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม       และสามารถติดตาม
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเทคนิคการหลอใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

3. เพ่ือใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา  สรางสรรค และนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
หลอโลหะ

4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคมมีคุณธรรม จริย
ธรรมและกิจนิสัยที่ดีในงานอาชีพ

5. เพื่อใหสามารถประกอบอาชีพในสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือสรางสรรคหรือ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเทคนิคการหลอ
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ  ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. อานแบบเขียนแบบกระสวน
7. การออกแบบงานหลอโลหะ
8. ประมาณราคางานหลอ
9. ทํากระสวน
10. ทําแบบหลอ
11. ควบคุมเตาหลอม
12. ควบคุมการหลอมโลหะและเท
13. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร  อุปกรณที่ใชในงานหลอ
14. ทดสอบและตรวจสอบงานหลอ
15. แกปญหาขอบกพรองในงานหลอ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคการหลอ

                                                            

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช  2546  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคการหลอ ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ  และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  รวมไมนอยกวา  91  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )

2. หมวดวิชาชีพ  ไมนอยกวา 61 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน ( 14  หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา ( 26  หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน (ไมนอยกวา 17 หนวยกิต )
2.4 โครงการ ( 4  หนวยกิต )

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร   120  ช่ัวโมง

รวม  ไมนอยกวา 91 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   ทุกสาขาวิชา
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   สาขาวิชาอื่นหรือมัธยม
ศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะตองเรียนรายวิชาปรับพ้ืนฐานวิชาชีพตอไปน้ี

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5)
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4)
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4)
3100-0004 วัสดุชาง 2 (2)
3100-0006 งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป 2 (3)
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน 2 (4)
3102-0002 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน 3 (5)
3118-0001 เขียนแบบเคร่ืองกล 2 (4)

รวม   18 (31)
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1. หมวดวิชาสามัญ 24 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป ( 13  หนวยกิต )

รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 3 (3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร 2 (2)

1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11  หนวยกิต )
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 3 (4)
3000-1522 คณิตศาสตร 2 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 1 3 (3)

2.   หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา 61 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 14 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที ่1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ

กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X  กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1 3 (3)
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3)
3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ 3 (3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3 (4)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร
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2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต
        ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-11  และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3118-2001 การอานแบบและเขียนแบบกระสวน 2 (4)
3118-2002 กระบวนการหลอ 1 2 (2)
3118-2003 วิเคราะหทรายหลอ 2 (4)
3118-2004 โลหะวิทยางานหลอ 2 (2)
3118-2005 การออกแบบงานหลอโลหะ 2 (2)
3118-2006 การทดสอบและตรวจสอบงานหลอ 2 (4)
3118-2007 กระบวนการหลอ 2 2 (2)
3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 (3)
3100-0113 โลหะวิทยา 3 (3)
3100-0115 กรรมวิธีการผลิต 2 (2)
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3)
3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 3 (3)
3103-2001 เทคโนโลยีการเช่ือม 1 2 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 17 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3118-2101 งานกระสวน 3 (6)
3118-2102 งานหลอ 1 3 (6)
3118-2103 งานหลอ 2 3 (6)
3118-2104 งานหลอ 3 3 (6)
3118-2105 การซอมบํารุงรักษา 2 (4)
3118-2106 ไฟฟาอุตสาหกรรม 2 (4)
3102-2102 งานเคร่ืองมือกล 1 3 (5)
3102-2103 งานเคร่ืองมือกล 2 3 (5)
3103-2104 การตกแตงผิวสําเร็จ 2 (4)
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4)
3118-4101 ปฏิบัติงานหลอโลหะ 1 5 (*)
3118-4102 ปฏิบัติงานหลอโลหะ 2 5 (*)
3118-4103 ปฏิบัติงานหลอโลหะ 3 4 (*)
3118-4104 ปฏิบัติงานหลอโลหะ 4 4 (*)
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สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4 โครงการ  4 หนวยกิต
รหัส ชือ่วิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
3118-6001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ   จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช  2546  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร      120  ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ช่ัวโมง  รวมไมนอยกวา  120  ช่ัวโมง
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

3118-0001 เขียนแบบเครือ่งกล 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองกล
2. เพ่ือใหสามรถเขียนภาพประกอบ และการส่ังงานช้ินสวนเคร่ืองกล
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองกล
2. เขียนแบบภาพประกอบช้ินสวนเคร่ืองกล
3. เขียนแบบส่ังงานช้ินสวนเคร่ืองกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบและการเขียนแบบช้ินสวนมาตรฐานเคร่ืองกล สลัก เกลียว

แหวน เพลา สปริง การเขียนภาพประกอบและภาพแยกช้ินและการเขียนแบบส่ังงาน(Working Drawing) การ
กําหนดพิกัดความเผ่ือของมิติและรูปราง คุณภาพผิว การเขียนภาพชวย

3118-2001 การอานแบบและเขียนแบบกระสวน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบ อานแบบงานหลอ
2. เพ่ือใหสามารถเขียนภาพประกอบ  ภาพแยกชิ้น  ภาพตัด  ภาพส่ังงานในงานหลอ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควา ความละเอียดรอบคอบ และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขียนแบบ  อานแบบในงานหลอ
2. เขียนแบบส่ังงาน  ออกแบบกระสวน  และกระสวนสําเร็จ  ภาพประกอบทรายหลอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนช้ินสวนมาตรฐาน ภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น สัญลักษณใน

งานหลอ การกําหนดสัญลักษณผิว การเผ่ือขนาดสวนตางๆ ของชิน้งานหลอ เขียนแบบส่ังงาน การออกแบบ
และเขียนแบบกระสวน ท่ีมีไสแบบและไมมีไสแบบ การวางไสแบบในลักษณะตางๆ แบบกระสวนสําเร็จ
กลองไสแบบ ภาพประกอบทรายหลอ  การเขียนแบบกระสวนท่ีใชในการทําแบบหลอดวยเคร่ืองจักร แบบ
หลอเชลลโมลด (Shell Mold) แบบหลอฉีด (Die Casting) แบบหลอประณีต Investment Mold
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3118-2002 กระบวนการหลอ 1 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการหลอ
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหกระบวนการหลอโลหะ กระบวนการทําแบบหลอ การเตรียมวัสดุและ
เตา

3. เพ่ือใหสามารถเลือกกระบวนการหลอ การตรวจสอบชิน้งานหลอ การปรับปรุงช้ินงานหลอ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาคนควาจากแหลงความรู

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการหลอโลหะ
2. เลือกกระบวนการทําแบบหลอใหเหมาะสมกับลักษณะงาน
3. เลือกกระบวนการหลอมโลหะท่ีเหมาะสมกับงาน
4. เลือกกระบวนการตรวจสอบงานไดถูกตอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของกระบวนการผลิตชิน้งานหลอโลหะ คุณสมบัติของวัสดุในงานหลอ งานหลอชนิด

ตางๆ ระบบจายนํ้าโลหะ  การทําแบบหลอดวยมือ ดวยเคร่ืองจักร ตัวประสานพิเศษ เตาท่ีใชในงานหลอ การ
เตรียมวัสดุในการหลอม การหลอมและเทโลหะชนิดตางๆ การหลอวิธีพิเศษ การตกแตงและทําความสะอาด
ช้ินงาน การตรวจสอบชิน้งานหลอ  การปรับปรุงชิน้งานหลอหลังตรวจสอบ

3118-2003 วิเคราะหทรายหลอ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของงานทดสอบความแข็งแรง ความชื้น ขนาดของเม็ดทราย ปริมาณ
ตัวประสาน  อัตราลมผาน

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติของทรายหลอในดานอัตราลมผาน ความแข็งแรง ความชื้น
ปริมาณตัวประสาน ขนาดของเม็ดทราย

3. เพ่ือใหสามารถปรับปรุงคุณสมบัติตาง ๆ ของทรายหลอ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยดีในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดสอบและปรับปรุงคุณสมบัติของทรายหลอ
2. ทดสอบและปรับปรุงคุณสมบัติของทรายหลอในดานตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศกึษา ทดสอบ วิเคราะห และปรบัปรงุคณุสมบัติสวนผสมของทรายหลอ ในดานการหาอัตราลมผาน การ

หาความชื้นในทราย การหาปริมาณดินเหนียว ขนาดของเม็ดทราย  และความแข็งแรงของทรายหลอ
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3118-2004 โลหะวิทยางานหลอ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการในงานโลหะวิทยางานหลอ
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหการเปล่ียนแปลงสถานะ โครงสรางจุลภาค สมบัติของโลหะในงานหลอ
เม่ืออุณหภูมิเปล่ียนแปลงและอิทธิพลของธาตุผสม

3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหการเปล่ียนแปลงสถานะของโลหะตามแผนภูมิสมดุลยของโลหะ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาคนควา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการในงานโลหะวิทยางานหลอ
2. วิเคราะหการเปล่ียนสถานะของโลหะเม่ืออุณหภูมิเปล่ียนแปลงของช้ินงานหลอ
3. เปรียบเทียบการเกิดโครงสรางและคุณสมบัติของโลหะเจือ ณ อุณหภูมิตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการหลอมเหลวและการแขง็ตัวของโลหะบริสุทธ์ิ และโลหะผสมตามแผนภูมิสมดุลย

สมบัติของโครงสรางของโลหะในงานหลอ  เหล็กหลอชนิดตาง ๆ อะลูมิเนียมหลอ ทองแดงหลอ อิทธิพลของธาตุ
ผสม อุณหภมิูการเยน็ตัวท่ีมีตอโครงสราง และคณุสมบัติของโลหะ การเปล่ียนแปลง สมบัติทางกลของโลหะดวย
ความรอน แผนภมิูความสมัพันธระหวางเวลาอุณหภมิูและการเปล่ียนโครงสราง  (TTT)

3118-2005 การออกแบบงานหลอโลหะ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการออกแบบงานหลอโดยพิจารณาจากองคประกอบตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนการออกแบบงานหลอลักษณะตาง ๆ
3. เพ่ือใหสรางทัศนคติท่ีดีในการออกแบบงานหลอ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบชิน้งานและแบบหลอ
2. วางแผนการออกแบบงานหลอ
3. ออกแบบช้ินงานหลอโลหะและแบบหลอโลหะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการออกแบบงานหลอโดยพิจารณาจากขนาด จํานวนชิน้งานหลอ รูปรางวัสดุการเตรียมนํ้า

โลหะ  ทรายหลอ การตกแตงผิวสําเร็จ การร้ือแบบ พิจารณาการไหลและการปอนเติมนํ้าโลหะ ปจจัยท่ีเก่ียวกับ
การออกแบบ  การออกแบบลักษณะตาง ๆ  สวนประกอบของโมลด โดยคํานึงถึงการใชงาน  ผลิตงายประหยัด
และปลอดภัย



สาขาวิชาเทคนิคการหลอ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

291

3118-2006 การทดสอบและตรวจสอบงานหลอ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการตรวจสอบและทดสอบหาขอบกพรอง สวนผสมทางเคมีและโครงสราง
ความแข็งแรงของช้ินงานหลอ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการ ตรวจสอบและทดสอบขอบกพรองของงานหลอ แบบทําลายและ
ไมทําลายสภาพ

3. เพ่ือใหมีความสามารถในการหาคณุสมบัติของชิน้งานหลอในดานสวนผสมทางเคมี ความแขง็แรง
และโครงสรางจุลภาคและมหัพภาค

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดานความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการตรวจสอบและทดสอบหาขอบกพรองแบบทําลายและไมทําลาย
2. ทดสอบหาคณุสมบัติดานความแข็ง  ความแข็งแรง โครงสราง ขอบกพรองในงานหลอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการตรวจสอบและทดสอบหาขอบกพรองของช้ินงานหลอโดยวิธีทําลาย

และไมทําลายสภาพ การใชนํ้ายาแทรกซึม อนุภาคแมเหล็ก คล่ืนเสียงอัลทราโซนิก ถายภาพรังส ี แรงดันนํ้า
แรงดันอากาศ หาสวนผสมทางเคมีของช้ินงานหลอ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม การทดสอบ วัดคาความแข็ง
และความแข็งแรงของงานหลอ  การตรวจสอบโครงสรางจุลภาคและมหัพภาค

3118-2007 กระบวนการหลอ 2 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเทคนิควิธีการหลอชนิดตาง ๆ
2. เพ่ือใหสามารถเลือกกระบวนการหลอท่ีเหมาะสมกับช้ินงานท่ีกําหนด
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพ่ิมเติมจากหนวยความรู

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของเทคนิควิธีการหลอโลหะชนิดตาง ๆ
2. เลือกกระบวนการหลอท่ีเหมาะสมกับงานลักษณะตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของกระบวนการหลอพิเศษ การวิเคราะหเทคนิคกระบวนการหลอชนิดตางๆ แบบหลอ

เชลลโมลด (Shell Mold) แบบหลอข้ีผ้ึง (Loss Wax) งานหลอเหว่ียง พิมพถาวร แบบหลอฉีด (Die Casting)
งานหลอดวยความดันตํ่า แบบหลอประณีต (Investment Mold) แบบหลอเซอรามิกส  (Ceramic Mold)
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3118-2101 งานกระสวน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการสรางและนํากระสวนไปใช
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรในการทํากระสวน
3. เพ่ือใหสามารถสรางกระสวนตามแบบส่ังงาน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํากระสวนแบบตาง ๆ
2. เลือกใชวัสดุในการทํากระสวนไดอยางเหมาะสม
3. ทํากระสวนชนิดตาง ๆตามแบบส่ังงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํากระสวน การทํากระสวนในงานแบบหลอทราย (green sand)

กระสวนปาด กระสวนบนเคร่ืองปนแบบ  กระสวนในงานแบบเชลลโมลด (Shell Mold) แบบหลอฉีด (Die
Casting) แบบหลอข้ีผ้ึง (Loss Wax) แบบหลอประณีต(Investment Mold)  การทํากลองไสแบบ การบํารุงรักษา
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรตางๆ

3118-2102 งานหลอ 1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการหลอชิน้งาน
2. เพ่ือใหสามารถทําแบบหลอทรายช้ืนดวยกระสวนช้ินเดียวและกระสวนแยกช้ิน
3. เพ่ือใหสามารถหลอมและเทนํ้าโลหะลงแบบหลอ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําแบบหลอทรายและการหลอมเทนํ้าโลหะ
2. ทําแบบหลอทรายดวยกระสวนช้ินเดียวและแยกช้ิน
3. หลอมและเทนํ้าโลหะและแกะแบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทําแบบหลอ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการทําแบบหลอดวยทราย

หลอโดยการใชกระสวนช้ินเดียวและแยกช้ินการหลอมและเทนํ้าโลหะ
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3118-2103 งานหลอ 2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ เทคนิควิธีการหลอช้ินงานท่ีซับซอน
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหการวางทุนเย็น รูเท รูลน ทางเดินนํ้าโลหะและการทําไสแบบ
3. เพ่ือใหสามารถทําแบบหลอดวยกระสวนท่ีซับซอน
4. เพ่ือใหสามารถหลอม เทนํ้าโลหะและแกะแบบหลอ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานปนแบบและหลอมเทนํ้าโลหะ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ เทคนิควิธีการหลอช้ินงานท่ีซับซอน
2. วิเคราะหการวางทุนเย็น รูเท รูลน ทางเดินนํ้าโลหะและการทําไสแบบ
3. ทําแบบหลอดวยกระสวนท่ีซับซอน
4. หลอม เทนํ้าโลหะและแกะแบบหลอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเทคนิควิธีการหลอช้ินงานท่ีซับซอน การสรางแบบหลอดวย

กระสวนท่ีซับซอน  การทําไสแบบ  การวางทางเดินนํ้าโลหะ รูเท รูลน ทุนเย็น การหลอมและการเทนํ้าโลหะ
การตกแตงชิน้งาน

3118-2104 งานหลอ 3 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทําเชลลโมลด (Shell Mold)
2. เพ่ือใหสามารถทําแบบหลอดวยกระบวนการพิเศษ
3. เพ่ือใหสามารถควบคุมการหลอมและการเทนํ้าโลหะ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําเชลลโมลด (Shell Mold) ดวยกระบวนการพิเศษ
2. ทําแบบหลอดวยกระบวนการพิเศษ
3. ควบคมุการหลอมและการเทนํ้าโลหะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทําแบบหลอดวยวิธีการพิเศษ การสรางแบบทรายหลอโดยใช

กระสวนชนิดตาง ๆ  การหลอพิเศษ  การหลอมและเทนํ้าโลหะ
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3118-2105 การซอมบํารุงรักษา 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการซอมบํารุงรักษาอุปกรณหลอ
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหกระบวนการซอมบํารุงรักษาอุปกรณหลอ
3. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดระบบซอมบํารุงเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรอุปกรณงานหลอ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความถูกตองรอบคอบและคํานึงถึงความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการซอมบํารุงรักษาอุปกรณงานหลอ
2. วางแผน จัดระบบซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรอุปกรณงานหลอ
3. ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและอุปกรณงานหลอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการซอมบํารุงรักษาอุปกรณงานหลอ การจดทําขอมูลเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีใชในงานหลอ

จัดระบบรักษาและการตรวจซอม วางแผนการซอมบํารุงเคร่ืองจักร เคร่ืองมือและอุปกรณใหมีประสิทธิภาพใน
การทํางาน

3118-2106 ไฟฟาอุตสาหกรรม 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการระบบสงจายกระแสไฟฟา งานแสงสวาง ชนิดของเคร่ืองกลไฟฟา
และงานควบคุมเครื่องกลไฟฟาในงานอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหสามารถเลือกใช ปรับปรุง แกไขและติดต้ังระบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการระบบสงจายกระแสไฟฟา งานแสงสวาง ชนิดของเคร่ืองกลไฟฟาและงานควบคุม
เครื่องกลไฟฟาในงานอุตสาหกรรม

2. เลือกใช ปรับปรุง แกไขและติดต้ังระบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบไฟฟา 1 เฟส และ 3 เฟส ท่ีใชในงานอุตสาหกรรม งานไฟฟาแสงสวาง
งานเคร่ืองกลไฟฟาและการควบคุม การคาํนวณขนาดของอุปกรณปองกันและตัวนําไฟฟา การอานและเขียน
แบบวงจร   ไฟฟา การซอมและบํารุงรักษาระบบไฟฟา
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3118-4101 ปฏิบัติงานหลอโลหะ 1 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานหลอ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบอานแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพตัดในงานหลอ
3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบงานหลอ ลงสัญลักษณ เผื่อขนาดชิ้นงาน
4. เพ่ือใหสามารถออกแบบกระสวน ทํากระสวน ทําแบบหลอท่ีไมซับซอน

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับกระบวนการหลอโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เขียนแบบส่ังงาน  ออกแบบกระสวน  กระสวนสําเร็จและภาพประกอบทราย
3. ทํากระสวน ทําแบบหลอท่ีไมซับซอนโดยเลือกวิธีการวางแบบหลอใหเหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบและเขียนแบบเครื่องกล แบบกระสวน ออกแบบ

กระสวน ใชเครื่องมือทํากระสวนและไสแบบ  ตรวจสอบขนาด คุณภาพกระสวน การทําแบบหลอท่ีไมซับ
ซอน

3118-4102 ปฏิบัติงานหลอโลหะ 2 5 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานหลอ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทําแบบหลอทรายดวยกระสวนชิน้เดียวและกระสวนหลายชิน้
3. เพ่ือใหสามารถทําแบบหลอทรายดวยกระสวนช้ินเดียวและกระสวนหลายช้ิน
4. เพ่ือใหสามารถหลอมและเทนํ้าโลหะ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับกระบวนการหลอโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เขาใจหลักการทําแบบหลอทราย  การหลอมและการเทนํ้าโลหะ
3. ทําแบบหลอทรายดวยกระสวนช้ินเดียวและแยกช้ิน
4. หลอมโลหะ เทนํ้าโลหะ ตกแตงช้ินงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการหลอโลหะ การเตรียมวัสดุในการทําแบบหลอ การใชเคร่ืองมือใน

การทําแบบทรายหลอ การหลอหลอมโลหะ และเทนํ้าโลหะ การตกแตงชิน้งาน
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3118-4103 ปฏิบัติงานหลอโลหะ 3 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานหลอ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ กระบวนการหลอชิน้งานซับซอน
3. เพ่ือใหสามารถทําแบบหลอทรายดวยกระสวนช้ินเดียวและกระสวนหลายช้ิน
4. เพ่ือใหสามารถหลอมและเทนํ้าโลหะ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับกระบวนการหลอโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. ทําแบบหลอทรายดวยกระสวนช้ินเดียวและกระสวนหลายช้ิน
3. หลอมและเทนํ้าโลหะ ตรวจสอบช้ินงานและปรับปรุงช้ินงานหลอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในโรงงานหลอโลหะโดยปฏิบัติงานเก่ียวกับการทําไสแบบ การทําแบบหลอท่ี

ซับซอน  การหลอช้ินงานดวยวิธีการหลอแบบอ่ืน ๆ  การหลอมและการเทนํ้าโลหะ

3118-4104 ปฏิบัติงานหลอโลหะ 4 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงงานหลอ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการหลอการทดสอบแบบทําลายและไมทําลายสภาพ
3. เพ่ือใหสามารถทําแบบหลอทราย หลอมและเทนํ้าโลหะ ตรวจสอบปรับปรุงช้ินงานหลอ
4. เพ่ือใหสามารถวิเคราะห ทดสอบหาสมบัติของช้ินงาน แบบหลอ วัสดุงานหลอ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีปลอดภัยและรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติงานเก่ียวกับกระบวนการหลอโดยทําตามกฎระเบียบของสถานประกอบการ
2. เขาใจหลักการหลอการทดสอบแบบทําลายและไมทําลายสภาพ
3. ทําแบบหลอทราย หลอมและเทนํ้าโลหะ ตรวจสอบปรับปรุงช้ินงานหลอ
4. วิเคราะห ทดสอบหาสมบัติของช้ินงาน แบบหลอ วัสดุงานหลอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการหลอ การทดสอบชิ้นงานหลอแบบทําลายสภาพและแบบไมทําลายสภาพ

ทดสอบหาภาพสมบัติของเหล็กหลอและโลหะอ่ืนๆ การทดสอบทรายหลอ แบบหลอ
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3118–6001 โครงการ 4 (*)
(Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเร่ิมการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาท่ีเกิดจากการทํางาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ   ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี   วางแผน   นําเสนอ

โครงการ ผลงานทางวิชาการ  การออกแบบ การสรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณในงานอาชีพท่ีเก่ียวของ ใหเสร็จใน
เวลาท่ีกําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผลงานใหคณะ
กรรมการประเมินผล
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หมวดวิชาสามัญ

1 วิชาสามัญท่ัวไป (13 หนวยกิต)
1.1 กลุมวิชาภาษา (7 หนวยกิต)
1.1.1  ภาษาไทย (3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี

3000-1101 ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (3)
3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3)
3000-1103 ภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3)
3000-1104 ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3)
1.1.2  ภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)

3000-1201 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)

1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1301  จํานวน 1 หนวยกิต และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน 3 หนวยกิต

3000-1301 ชวิีตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2)
3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2)
3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2)
3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนา 2 (2)
3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2)
3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2)
3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2)
3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2)

1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร (3 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 3000-1601  จํานวน 1 หนวยกิต  และเลือกเรียน
รายวิชาอื่น ๆ อีก  รวมจํานวน  3 หนวยกิต

3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2)
3000-1603 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2)
3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2)
3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ เพื่อสุขภาพและสังคม 2 (2)
3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2)
3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2)
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3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2)
3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2)

2 วิชาสามัญพ้ืนฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)
2.1 กลุมวิชาภาษา
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี

3000-1220 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (2)
3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2)
3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2)
3000-1223 การเขียนตามรปูแบบ 1 (2)
3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ 1 (2)
3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2)
3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2)
3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2)
3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2)
3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2)
3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2)
3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2)
3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2)
3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2)
3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2)
3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2)
3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2)
3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2)
3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2)
3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2)
3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2)
3000-1241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 1 1 (2)
3000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 2 1 (2)
3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2)
3000-1244 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2)
3000-1246 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1247 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน 1 (2)
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3000-1248 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2)
3000-1250 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 1 (2)
3000-1251 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 1 3 (6)
3000-1252 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 2 2 (4)
3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6)
3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4)
3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4)
3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4)
3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4)

2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
2.2.1  วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)  ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี

3000-1420 วิทยาศาสตร 1 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4)
3000-1421 วิทยาศาสตร 2 (เกษตรกรรม-ประมง) 3 (4)
3000-1422 วิทยาศาสตร 3 (ศิลปกรรม) 3 (4)
3000-1423 วิทยาศาสตร 4 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4)
3000-1424 วิทยาศาสตร 5 (บริหารธุรกิจ-คหกรรม) 3 (4)
3000-1425 วิทยาศาสตร 6 (อุตสาหกรรม) 3 (4)
3000-1426 วิทยาศาสตร 7 (อุตสาหกรรม) 3 (4)
3000-1427 วิทยาศาสตร 8 (อุตสาหกรรม) 3 (4)
3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*)

2.2.2  วิชาคณติศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี
3000-1520 คณิตศาสตร 1 (บริหารธุรกิจ) 3 (3)
3000-1521 คณิตศาสตร 2 (อุตสาหกรรม) 3 (3)
3000-1522 คณิตศาสตร 3 (คหกรรม-ศิลปกรรม) 3 (3)
3000-1523 คณิตศาสตร 4 (เกษตรกรรม) 3 (3)
3000-1524 สถิติ 3 (3)
3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3)
3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3)
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3000-1101 ทกัษะภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 (3)
(Thai for the Workplace)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง
2. เพ่ือใหสามารถนําภาษาไทยไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารงานอาชีพและการดําเนินชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
มาตรฐานรายวิชา

1. เลือกใชภาษาไทยอยางมีศิลปะ  ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส
2. วิเคราะหและประเมินคาสารที่ไดจาการฟง  การด ู การอาน  และนําเสนอขอมูลอยางมีระบบ
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูด  รูปแบบตาง ๆ  ส่ือสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
มีคุณธรรม

4. แยกแยะเนื้อหาสาระ  คต ิ คุณธรรม  คานิยม  ที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรม  และภูมิปญญาทอง
ถ่ิน  และนํามาประยุกตใชในงานอาชีพและการดําเนินชีวิตได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทย ส่ือสารอยางมีศิลปะ ถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ

บุคคล  และโอกาส  วิเคราะห  ประเมินคาสารจากการฟง  การด ู  การอาน  การนําเสนอขอมูลในเชิงให
ความรู  ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และวิจารณอยางมีเหตุผล  การพูดที่ใชงานอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของ
สังคม การเขียนจดหมายท่ีจําเปนตองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนประชาสมัพันธ และเขียนโฆษณา
เขียนรายงาน เขียนโครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชีพ ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญา ทองถ่ินท่ีเก่ียว
ของและเกิดประโยชนในงานอาชีพและการดําเนินชีวิต

3000-1102 การใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ 3 (3)
(Practical Thai)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือพัฒนาอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณ
ธรรม

3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา

1. เลือกใชภาษาไทยส่ือสารในงานอาชีพไดถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส
2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  เพ่ือสืบคนขอมูลและนํามาใชในงานอาชีพได
3. ใชกระบวนการเขียนทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
4. บูรณาการสื่อสาร  โดยการฟง  การด ู การพูดในทางธุรกิจไดอยางมีศิลปะ
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5. เลือกอานวรรณกรรมท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของ
ชาติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการติดตอส่ือสารทางธุรกิจ  และในชีวิตประจําวัน  การ

อานจับใจความ  ตีความ  วิเคราะห  เพ่ือสืบคนขอมูลในการพัฒนาความรูและงานอาชีพ  การเขียนจดหมาย
บันทึก รายงาน โครงการ และบทรอยกรองเพ่ืองานอาชีพ การใชภาษาไทยในการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ
ฝกการฟง  การด ู  และการพูดในรูปแบบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับอาชีพ  และในโอกาสตาง ๆ ของสังคม  ศึกษา
วรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของชาติ

3000-1103 การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคในงานอาชีพ 3 (3)
(Creative Thai at Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรคอยางถูกตอง
2. เพื่อใหสามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกสรรถอยคําสํานวนโวหารในการส่ือสารอยางมีศิลปะ  เกิดสุนทรียภาพ  ถูกตองตามหลัก
เกณฑ  กาลเทศะ   บุคคลและโอกาส

2. สรุปสาระสําคัญในการอาน  การฟง  การดใูนโอกาสตางๆ  และนํามาพัฒนางานอาชีพได
3. ใชกระบวนการเขียน  การพูดรูปแบบตาง ๆ  ในเชิงสรางสรรค  เผยแพรกิจการงานอาชีพและ
สรางเสริมคุณธรรม

4. วิเคราะหเนื้อหาสาระ  คต ิ คุณธรรม  ประเพณ ี วัฒนธรรมท่ีไดจากการศึกษาวรรคดี
วรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  และนํามาพัฒนางานอาชีพได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับการใชภาษาไทยในการส่ือสารอยางมีศิลปะ ท้ังในงานอาชีพและในชีวิต

ประจําวัน  การเลือกใชถอยคํา  สํานวนโวหาร  ใหเหมาะสมในการเขียนบทความ  สารคดี  เร่ืองส้ัน  บทรอย
กรองและการโฆษณาประชาสัมพันธท่ีเก่ียวกับงานอาชีพ  การฟง  การด ู  และการพูดในงานอาชีพ  และใน
สังคม  ศึกษาวรรคดี  วรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางงานอาชีพ
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3000-1104 ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาอาชีพและสังคม 3 (3)
(Thai for Career and Social Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการใชภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม
2. เพ่ือใหสามารถใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
3. เพื่อใหเห็นคุณคา  ความงดงามของภาษาไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกใชภาษาไทยถูกตองตามหลักเกณฑ  กาลเทศะ  บุคคลและโอกาส
2. ศึกษาคนควาเพิ่มเติมโดยการอาน  การฟง  การดูและบูรณาการความรูมาพัฒนางานอาชีพและ
เสริมสรางคุณธรรม

3. พูดและเขียน  เพ่ือส่ือสารในงานอาชีพและสังคม  ไดอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสรางบุคลิก
ภาพที่ดี

4. วิเคราะหวรรณกรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน  เพ่ือพัฒนางานอาชีพและสังคม
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับประโยค  การเรียบเรียงถอยคํา  สํานวนโวหารเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
และในสังคม  การสืบคนขอมูลโดยการอาน  การด ู  การฟงสารรูปแบบตาง ๆ  เพ่ือนําขอมูลมาประยุกตใชใน
งานอาชีพและพัฒนาสังคม  การพูดที่ใชในงานอาชีพและในโอกาสตาง ๆ ของสังคม        การเขียนจดหมายท่ี
จําเปนตองานอาชพี  การเขียนโครงการและประเมินโครงการ  เขยีนบทความ  สารคดี  การใชภาษาไทยในการ
ประชาสัมพันธในงานอาชีพ  ศึกษาวรรณกรรมและภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเสริมสรางเจตคติในงานอาชีพและสง
เสริมคุณธรรม  คานิยมท่ีดีงามในสังคม

3000-1201 ทกัษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1 2 (3)
(Developing Skills for English Communication 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการส่ือสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน 
และ การทํางาน

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบเร่ืองราวในชีวิตประจําวัน และการทํางาน ในสถานการณตาง ๆ ไดถูกตองเหมาะ
สมตามวัฒนธรรมสังคม

2. เลือกใชสํานวนทางภาษา ไดเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ
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3. ใชกลยุทธในการฟง และอานเพ่ือความเขาใจ   บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  ถายโอนขอมูล
จากเร่ืองท่ีฟง และอาน

4. เขียนบรรยาย  เขยีนบันทึก  เขียนจดหมาย    กรอกขอมูล  แบบฟอรม       โดยใชโครงสรางทาง
ภาษาท่ีถูกตอง

5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทกัษะทางดานการฟง พูด อาน เขียน เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    เพ่ิม

พูนการใชคํา และสํานวนในสถานการณตาง ๆ   โดยเฉพาะในงานท่ีเก่ียวของกับสาขาอาชีพ  และการปฏิบัติ
งาน เขาใจความเหมือนความแตกตางระหวางวัฒนธรรม  ตามมารยาทสังคม ประเพณ ี และของเจาของ
ภาษา  ฝกการสนทนาในรูปแบบตาง ๆ โดยใชบทบาทสมมุติ  สถานการณจําลอง  เปนตน

3000-1202 ทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 2 2 (3)
(Developing Skills for English Communication 2)
เรียนทักษะพัฒนาเพ่ือการส่ือสารภาษาอังกฤษ 1  มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการใชภาษา เพ่ือการส่ือสารในสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน
และ การทํางาน

2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมสังคมของเจาของภาษาในบริบทท่ีพบ
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  การแสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียน
เพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ  ในชีวิตจริง และการทํางานในอาชีพตาง ๆ  ไดถูกตอง
เหมาะสมตามวัฒนธรรมสังคม

2. สรุปใจความสําคัญจากการ ฟง  อาน  ตามสาขางานในอาชีพตาง ๆ
3. กรอกแบบฟอรม  เขียนบรรยาย  ถายโอนขอมูลจากภาพประกอบ เชน แผนภูมิ ตาราง ฯลฯ   และ
บันทึกส้ัน ๆ เก่ียวกับการทํางาน

4. ใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือปรับปรุงใชในการแกปญหา วิเคราะห และตัดสินใจ ตามสาขางานใน
อาชีพตาง ๆ

5. บรูณาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ      ท้ังในและนอก
ชั้นเรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตอเน่ืองจากรหัสวิชา 3000-1201 เพ่ือพัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน และเขียน เพ่ือใชใน

สถานการณจริง ตามสาขางานอาชีพที่เกี่ยวของ และฝกทักษะการวิเคราะห แกปญหาและตัดสินใจ ในสถาน
การณจริงในชีวิตประจําวัน และการทํางาน

3000-1220 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (2)
(Fundamental English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเกิดความรู   ความเขาใจโครงสรางประโยค
2. เพื่อศึกษาคําศัพท   สํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคและขอความไดถูกตองตามโครงสรางภาษา  และ เคร่ืองหมายวรรคตอน
2. ฟง และ พูดโตตอบโดยใชคําศัพท  สํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ
3. อานประกาศ ปาย สัญลักษณท่ีพบเห็นในท่ีทํางานตาง ๆ และถายโอนเปนคํา  หรือขอความ
4. บรณูาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน โดยมีหลักฐาน บันทึกการเรียนรู และการพัฒนาตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางทางภาษาที่ใช บรรยายเหตุการณในปจจุบัน (Present Simple, Present

Continuous, Present Perfect) ในอดีต (Past Simple Tense) ในอนาคต (Future Tense) ประโยค Active &
Passive Voice ประโยคเง่ือนไข (Conditional Sentences) Modals การเปรียบเทียบ (Comparison) การใชเครื่อง
หมายวรรคตอน (Punctuation Marks) คําบุพบท (Preposition) ฝกการอานขอความท่ัวไป ประกาศ การเขียน
บันทึกส้ัน ๆ ศึกษาความหมายของศัพทภาษาอังกฤษเบื้องตนที่จําเปนในงานอาชีพ

3000-1221 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 1 (2)
(English for Specific Purposes)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความรู ความเขาใจการฟง  พูด อาน เขียน  ภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตกับสาขางาน
อาชีพ

2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ   แสวงหาความรูและใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมายของศัพท สํานวน ท่ีใชในงานอาชีพของตนในสถานการณตาง ๆ
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2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชโครงสรางประโยค ศัพท สํานวนตามความจําเปนท่ีจะตองใชในสถาน
การณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม

3. ใชกลยุทธในการอาน เพ่ือความเขาใจ  และถายโอนขอมูลท่ีสําคัญจากการอานเน้ือหาท่ีเก่ียวกับ
งานอาชพีของตน และเร่ืองท่ัวไป

4. นําเสนอขอมูลไดท้ังในรูปแบบของการสนทนาและการบรรยาย การอภิปราย
5. บรณูาการเรียนในช้ันเรียนกับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของคําศพัท สํานวน ที่ใชในงานอาชีพ และในสถานการณตาง ๆ เพ่ือนําไปใชในการ

สนทนาโตตอบโดยใชโครงสรางประโยคพ้ืนฐานไดอยางเหมาะสม อานและฟงเร่ืองราวเน้ือหาทาง    วิชาชีพ
สรุปความในรูปแบบของบันทึกยอ นําเสนอขอมูลท้ังในรูปแบบของการเขียน การพูดแบบตาง ๆ อยางถูกตอง
ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา

3000-1222 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 1 (2)
(Reading English for General Purposes)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจกลยุทธการอาน เพ่ือความเขาใจ
2. เพ่ือใหนํากลยุทธในการอานไปใชในบทอานประเภทตาง ๆ  ในเร่ืองเชิงวิชาชีพ และการอานเพ่ือ
ความเพลิดเพลิน

3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการอาน และรูจักแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากการอานในเวลาและนอก
เวลาเรียน

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชกลยุทธในการอาน   เทคนิคการเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอานจับใจความ
สําคัญ  การอานหาขอมูลเฉพาะ

2. วิเคราะหสวนตาง ๆ  ของ  คํา  ไดแก รากศัพท prefix และ suffix และสวนตาง ๆ ของประโยคที่
จําเปนตอความเขาใจ

3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด  สรุป จากสื่อสิ่งพิมพท่ีเปนเอกสารจริง   หรือจาก            
อินเตอรเน็ต

4. เลือกภาพ  วาดภาพ  เขียนสัญลักษณตรงตามความหมายของประโยค หรือขอความส้ัน ๆ จาก
เร่ืองท่ีอาน

5. บรรยายภาพ  หรือสัญลักษณดวยประโยค หรือขอความส้ัน ๆ
6. บันทึกหลังการอาน  จุดเดน จุดดอย  ประเมินผลพัฒนาการอานของตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ การใชเทคนิคการอานเพื่อความเขาใจเรื่องราวตาง ๆ จากส่ือประเภทตาง ๆ ท้ังจากเน้ือ

หาทางวิชาชีพ สารคดี เร่ืองราวบันเทิง จากแหลงสือ่ท่ีหลากหลาย เชน อินเตอรเน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ
เร่ืองส้ัน เร่ืองราวบทความ เอกสาร คูมือ ปายประกาศ ฉลาก และภาพประกอบ โดยใชกลยุทธในการอานท่ี
เหมาะสมกับเน้ือหา ศึกษา รากศัพท Prefix และ Suffix วิเคราะหโครงสรางของประโยคเพื่อความเขาใจความ
หมายของคําและขอความท่ีอาน

3000-1223 การเขียนตามรูปแบบ 1 (2)
(Controlled Writing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษสําหรับการเขียนในรูปแบบตาง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนรายงานสั้น ๆ     บันทึกขอความทางโทรศัพท   บันทึกประจําวัน
2. เขียนจดหมาย และบัตรอวยพรในโอกาสตาง ๆ
3. กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ
4. รวบรวมสํานวนทางภาษาอังกฤษท่ีใชสําหรับการเขียนในโอกาสตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริงและการทํางาน ไดแก การเขียนรายงานสั้น ๆ

การบันทึกขอความทางโทรศัพท การเขียนจดหมายเน่ืองในโอกาสตาง ๆ เชน จดหมายเชญิ จดหมายเชิญ การ
ตอบรับ ตอบปฏิเสธคําเชิญ จดหมายลา จดหมายสมัครงาน ฯลฯ กรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ การสง e-
mails, e-cards

3000-1224 การใชส่ือผสมในการเรยีนภาษาอังกฤษ 1 (2)
(Access Multimedia in English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ และอินเตอรเน็ต ในการเรียนภาษา
อังกฤษ

2. เห็นประโยชนของการใชส่ือและเทคโนโลยีในการพัฒนาทักษะทางภาษา
มาตรฐานรายวิชา

1. นํา  ซีดีรอม   โปรแกรมสําเร็จรูป    ทีวีผานดาวเทียม  วิดีโอ  และอินเตอรเน็ต ไปใชในการพัฒนา
ทักษะทางการ ฟง พูด อาน เขียน

2. กําหนด วางแผน การเรียนรูโดยใชสื่อผสมประเภทตาง ๆ
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3. รวบรวมและนําเสนอโดยการเขียน และหรือการพูด ในสวนท่ีเก่ียวของกับขอมูลทางวิชาชีพท่ีได
จากการสบืคนจากซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม    วีดีโอ และอินเตอรเน็ต

4. ประเมินผลความกาวหนาของตนเอง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา ปฏิบัติ การใชสื่อผสม เชน ซีดีรอม โปรแกรมสําเร็จรูป ทีวีผานดาวเทียม วีดีโอ และ
อินเตอรเน็ต เพื่อพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน และคนควาเรื่องราวที่สนับสนุนการเรียนวิชาชีพ    รวบ
รวมหลักฐานการศึกษา  โดยการนําเสนอในรูปแบบการพูด หรือการเขียน

3000-1225 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2)
(English Project Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
2. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาความรูโดยเลือกใชส่ือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกหัวขอการทําโครงงาน
2. กําหนดเปาหมาย   จัดเตรียม   วางแผน การศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย
3. รวบรวม เรียบเรียง  ผลงาน
4. นําเสนอโครงงานท่ีจัดทําท้ังท่ีเปนรายบุคคลและ/หรือรายกลุม ในรูปแบบท่ีหลากหลาย
5. สรุป  อภิปราย  ประเมินผลการทําโครงงานของตนเอง และของเพ่ือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติทําโครงงานภาษาอังกฤษเก่ียวกับเร่ืองหัวขอท่ีสนใจเปนรายบุคคลและรายกลุม โดยใช

ทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควาและรวบรวมขอมูล แสดงและนํา
เสนอผลงานโดยใชวิธีการและใชส่ือท่ีหลากหลายใหสอดคลองกับผลงานท่ีนําเสนอ และประเมินผลงานของ
ตนเองและของเพ่ือน

3000-1226 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2)
(English for the Workplace)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในสถานประกอบการ
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู การเขาสูสังคมและอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. อานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย  เอกสารประเภทตาง ๆ ในสถานประกอบการ
2. ตอนรับ  ถาม - ใหขอมูลเก่ียวกับสถานท่ีทํางาน
3. กรอกขอมูล  เอกสารประเภทตาง ๆ  ของสถานประกอบการ
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4.  รวบรวมคําศพัท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ในท่ีทํางาน และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ
5. สรุปหลักฐานการเรียนรู ประเมินความกาวหนาของตนเอง
6. รวมมือกับผูอ่ืนในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ ภาษาอังกฤษที่จําเปนในการทํางาน การอานประกาศ  ปาย  สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ชื่อ

เคร่ืองมือ  อุปกรณ  ท่ีพบในท่ีทํางาน การตอนรบั การสอบถาม และใหขอมูล การเขียนรายงานตามแบบฟอรม
การกรอกแบบฟอรม ประเภทตาง ๆ สรุป รวมรวม  นําเสนอ  อภิปราย ผลงานในรูปแบบตาง ๆ จากเรียนรู
ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

3000-1227 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2)
(Internet English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะทางเทคโนโลยีพ้ืนฐาน ในการสืบคนขาวสารท่ัวไป   ขอมูลทางวิชาชีพจาก    
อินเตอรเน็ตสําหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษ

2. เพื่อใหเห็นคุณคา  ในการแสวงหาความรูดานภาษาอังกฤษจากเว็บไซตตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา

1. ใช   Internet Browser - Internet Explorer หรือ Netscape
2. ปฏิบัติตามรายการ   คําสั่ง  , search engines  ตาง ๆ เชน  Google
3. สืบคนเรื่องราว  ขาวสาร ท่ัวไป และขอมูลทางวิชาชีพจาก Websites ตาง ๆ
4. อานและสรุปความจากเร่ืองท่ีสืบคนมาท้ังเร่ืองทางวิชาชีพ และเร่ืองท่ีสนใจ
5. สง e-mails,  e-cards
6. สรุป  รวบรวมหลักฐานการฝกทักษะ การฟง อาน เขียน ท่ีไดจากเว็บไซตตาง ๆ
7. นําเสนอผลการฝกฝนทักษะทางภาษาจากอินเตอรเน็ต
8. แนะนําเว็บไซตท่ีมีประโยชนดานการฝกภาษาแกเพ่ือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ วิธีการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต  โดยใช Browser Software, Search engines  และ

Keywords ในการสบืคนขอมูล  เลือก Websites ท่ีฝกทักษะทางภาษา และสืบคนขอมูลในหัวขอท่ีสนใจ เชน
News Online, Famous People, Electronic Mail, Web Cards เรื่องทางสาขาอาชีพ

3000-1228 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2)
(Business English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือมีความรูเก่ียวกับคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในวงการธุรกิจ
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการอานและเขียนจดหมาย และเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง  ๆ
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3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา

1. อาน  สรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลทางธุรกิจ
2. เขียนจดหมายธุรกิจ และกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจประเภทตาง ๆ
3. เขียนขอมูลเก่ียวกับบุคคล สินคา  และบริการ  สัญลักษณ   ตัวยอ
4. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเอง  สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากแหลงสือ่ ตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา   คําศัพท สํานวนภาษา ที่ใชในการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ ทางธุรกิจ    ฝกการอานเอกสาร

ทางธุรกิจ  โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ  กําหนดการ สืบคนขอมูลทางธุรกิจจากส่ือตาง ๆ การเขียนโตตอบ
ทางธุรกิจ  การเขียนบันทึกขอความ การบันทึกโทรศัพท  การเขียนจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสตาง ๆ
การเขียนบัตรอวยพรในเทศกาลตาง ๆ  การติดตอธุรกิจผานทางอินเตอรเน็ต e-commerce

3000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2)
(English for Fashion Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองราวเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอวิชาชีพการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในวงการแฟช่ันปจจุบัน
2. บอกช่ือของบุคคลท่ีเก่ียวของกับวงการออกแบบและแฟช่ัน
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคา โดยใชใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาท่ีเก่ียวกับการ
ตัดเย็บและแฟช่ันไดเหมาะสมบุคคลและกาลเทศะ

4. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับการออกแบบและแฟชั่นในรูปแบบ
ของการจดบันทึก   กรอกขอมูล

5. สืบคน   นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา ในรูปแบบของการพูดและการ
เขียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพทเทคนิค สํานวนตาง ๆ โครงสรางประโยคพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือ

ผา วงการแฟช่ัน บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา การถาม และใหขอมูล สินคา และบริการ
การแสดงความคิดเห็น การใหคําแนะนํา การอานหรือฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา นํา
เสนอ เขียนบรรยายเสื้อผาแบบตาง ๆ
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3000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีส่ิงทอ 1 (2)
(English for Textile Technology)

จุดประสงคท่ัวไป
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีส่ิงทอ
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพดานสิ่งทอ ท่ีเก่ียวของกับการใช
เทคโนโลยีดานตาง  ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค  ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีส่ิงทอ
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพ้ืนฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ
บริการ การแสดงความคิดเห็น   การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีส่ิงทอในรูปแบบของ
การจดบันทึกส้ัน ๆ  กรอกขอมูล

4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสิ่งทอในรูปแบบของการพูดสาธิต และการ
เขียนข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีส่ิงทอ จากแหลงการเรียนรูท่ี
หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิคโดยอานเร่ืองทีเก่ียวกับดานเทคโนโลยีส่ิงทอ เชน การออกแบบ ตกแตง ผลิต

ภัณฑผา การยอม การใช คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและการผลิต การอานคูมือ ข้ันตอนการทํางาน
ความปลอดภัย สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตาราง ภาพประกอบ ขอแนะนํา ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ีใช
ในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน  การเขียนข้ันตอน  อธิบาย เสนอ อภิปรายขอมูลที่เกี่ยว
ของกับเทคโนโลยีส่ิงทอ  ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย

3000-1231 ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม 1 (2)
(English for Home Economics Business)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษดานธุรกิจคหกรรม
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการทําธุรกิจดานคหกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนทางภาษาพ้ืนฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสิน
คา และบริการ การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเรื่องราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ที่เก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการจด
บันทึก
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4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต และการเขียนขั้น
ตอน  การบรรยาย  การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเรื่องราว ท่ีเก่ียวกับการทธุรกิจดานคหกรรม จากแหลงการเรียนรูท่ีหลาก
หลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ศัพท สํานวนตาง ๆ ท่ีใชในงานธุรกิจคหกรรม และบอกชื่อของวัสดุตาง ๆ ที่ใชในงานคหกรรม

สมัยใหมได ศึกษาโครงสรางประโยคพ้ืนฐานเพ่ือนําไปใชในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และหัวขอท่ี
เก่ียวของกับงานคหกรรม  อานและฟงเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรม สัญลักษณ เคร่ืองหมาย  ตาราง ภาพ
ประกอบ  การเขียนข้ันตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรมไดท้ังในรูปแบบของ
การพูดสาธิต  และเขียนบรรยาย

3000-1232 ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร 1 (2)
(English for Restaurant and Hotel Food)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
2. เพื่อใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตอการปฏิบัติงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกช่ืออาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเครื่องปรุงอาหาร
2. ใหคําแนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม
3. สนทนาในงานบริการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร
4. รวบรวมคําศัพท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในการใหบริการดานอาหารโรงแรมและ
ภัตตาคาร และนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ

5. บรูณาการเรียนในชั้นเรียน กับการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ ท้ังในและนอกช้ัน
เรียน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาที่ใชในการอาหารโรงแรมและภัตตาคาร ช่ือและ

ประเภทของอาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณและเคร่ืองปรุงอาหาร ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรบัลูกคา การใหคํา
แนะนําเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืม การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของ การอานและเขยีนรายการอาหาร

3000-1233 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร 1 (2)
(English for Food Technology)

จุดประสงคท่ัวไป
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอาหาร
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2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษ ท่ีใชในงานอาชีพดานอาหารท่ีเก่ียวของกับการใช
เทคโนโลยีดานตาง  ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค   ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีอาหาร
2. ใชโครงสรางประโยค  สํานวนพื้นฐานในการสนทนา  การขอและใหขอมูลเก่ียวกับสินคา และ
บริการ  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเร่ืองราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหา ท่ีเก่ียวของกับงานเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของ
การจดบันทึก

4. ถายทอดนําเสนอขอมูล ท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหารในรูปแบบของการพูดสาธิต และการ
เขียนข้ันตอน  การบรรยาย การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการธุรกิจดานเทคโนโลยีอาหาร จากแหลงการเรียนรูท่ี
หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติการอาน ฟง เน้ือหาเก่ียวกับดานเทคโนโลยีอาหาร เชน สุขอนามัยดานอาหาร และ

โภชนาการ กระบวนการผลิตอาหารประเภทตาง ๆ ศึกษา คําศัพท สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตาราง ภาพประกอบ
ฉลากอาหาร อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟาในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย ศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานท่ี
ใชในการสนทนาท้ังในหัวขอท่ัว ๆ ไป และการทํางาน การเขียนข้ันตอน อธิบาย นําเสนอ อภิปรายขอมูลท่ี
เก่ียวของกับเทคโนโลยีอาหาร ท้ังในรูปแบบของการพูดสาธิต และเขียนบรรยาย

3000-1234 ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและหัตถกรรม 1 (2)
(English for Arts and Crafts)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษในงานศิลปะและหัตถกรรม
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาชีพศิลปะและหัตถกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิค ชื่อของวัสดุตาง ๆ ประเภทของงานศลิปะ และหัตกรรม
2. ใชโครงสรางประโยค สํานวนพื้นฐานในการสนทนา การขอและใหขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะ 
และหัตถกรรม  การใหบรกิาร  การแสดงความคิดเห็น  การเสนอแนะ  การเจรจาตอรอง

3. สรุปเร่ืองราวท่ีไดจากการอานหรือฟงเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ในรูปแบบ
ของการจดบันทึก  กรอกขอมูล

4. ถายทอดนําเสนอขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมในรูปแบบของการพูดสาธิต    
และการเขียนข้ันตอน   การบรรยาย   การอภิปราย

5. สืบคนเรื่องราว นําเสนอเร่ืองราวท่ีเก่ียวกับการงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมจากแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย
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6. รวบรวมคําศพัท ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ ท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรมและนําเสนอใน
รูปแบบตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิค โครงสรางภาษา สํานวนภาษาท่ีใชในงานศิลปะ หรือ หัตถกรรม ชื่อและ

ประเภทของ งาน อุปกรณ เคร่ืองมือในการผลิตงานศิลปะ และหัตถกรรม บอกช่ือของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวง
การศลิปะ ฝกปฏิบัติการฟง พูด การตอนรับลูกคา การใหคําแนะนํา การสนทนาในงานบริการท่ีเก่ียวของงาน
ศิลปะ การอานคูมือ คําแนะนํา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน นําเสนอผลงาน เขียนบรรยายผลิตภัณฑ งานศิลปะท่ี
เก่ียวของ

3000-1235 ภาษาอังกฤษสมัครงาน 1 (2)
(Job-Application English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท สํานวนท่ีเก่ียวของกับการสมัครงาน
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการสมัครและสัมภาษณงาน
3. เพ่ือใหรูจักการแสวงหาขอมูลเพ่ือการหางาน    จากแหลงส่ือความรูภาษาอังกฤษตาง ๆ
4. เพื่อใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษสมัครและสัมภาษณงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. อาน  สรุปสาระสําคัญ และรายละเอียดของประกาศรับสมัครงานตําแหนงตาง  ๆ
2. วิเคราะหเลือกตําแหนงงานท่ีตรงกับคุณสมบัติของตน
3. เขียนจดหมายสมัครงาน   ประวัติยอ   และกรอกใบสมัคร
4. พูดโตตอบในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมกับตําแหนงงาน
5. สืบคนขอมูล การหางานทําจากแหลงความรูที่หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาที่ใชในการสมัครงาน คุณสมบัติผูสมัคร ขอมูลสวนตัว ขอ

มูลการศึกษา ประสบการณทํางาน ผูรับรองผูสมัคร อานและสรุปใจความสําคัญประการรับสมัครงาน เขียนจด
หมายสมัครงาน ประวัติยอ  หนังสือรับรองการทํางาน ประวัติสวนตัว กรอกแบบฟอรมใบสมัครประเภทตาง ๆ
ฝกปฏิบัติโตตอบการสัมภาษณงาน สืบคนและนําเสนอขอมูลหางานทําจากแหลงความรู ตาง ๆ เชน
อินเตอรเน็ต หนังสือพิมพ ฯลฯ

3000-1236 ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร 1 (2)
(English for Computing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ศัพทเทคนิค และสาํนวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกับการเรียนภาษาอังกฤษ
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มาตรฐานรายวิชา
1. ฟงและสรุปใจความเร่ืองท่ีฟง
2. อานตัวยอ  สัญลักษณ  คําสั่ง คูมือ การใชงานตาง  ๆ
3. ปฏิบัติตามคําส่ังท่ีปรากฏในโปรแกรม computer software ตาง ๆ
4. ใช  Word Processing พัฒนาทักษะการเขียน  โดยใช  spell and grammar checkers
5. เขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
6. รวบรวมการใช   คําสั่ง   ตัวชวย   การแกปญหา ท่ีปรากฏในโปรแกรมสําเร็จรูป  ตาง ๆ  เพ่ือการ
ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อาน เรื่องราว เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ศึกษาคําศัพท สํานวน โครง

สรางภาษาท่ีเก่ียวของกับการใชคอมพิวเตอร ฝกอาน ตัวยอ สัญลักษณ คําสั่ง การปฏิบัติตามข้ันตอน   สาเหตุ
และการแกปญหาตาง ๆ ท่ีพบในโปรแกรมคอมพิวเตอร สืบคนและการสรุปใจความสําคัญของ     ขอมูลท่ีได
จากทางอินเตอรเน็ต  การฝกเขียนโตตอบโดยใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)

3000-1237 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (2)
(English for Information Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพท สํานวน โครงสรางภาษาอังกฤษ ท่ีใชในเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการแสวงหาความรู โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ

มาตรฐานรายวิชา
1. สืบคนและแลกเปล่ียนขอมูลทางเทคนิคท่ีไดจากอินเตอรเนตและแหลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
2. ประยุกตใช ศัพท สํานวนทางภาษา เพ่ือการปฏิบัติโปรแกรมสําเร็จรูป สื่อประสม และ
อินเตอรเน็ต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ การฟง อานคําสั่ง คําแนะนํา เน้ือหาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสาร

สนเทศ ศึกษาคําศัพท สํานวน โครงสรางภาษาท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ
สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการเรียนภาษาอังกฤษ อินเตอรเน็ต ระบบการส่ือสารและขอมูล
การเขียนบรรยาย  ลําดับข้ันตอน

3000-1238 ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร 1 (2)
(Agricultural Business English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจเกษตร
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2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร
มาตรฐานรายวิชา

1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริหารทางดานการเกษตร
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ
3. แสวงหาความรูทางดานการเกษตร โดยผานส่ือท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การใหและขอขอมูล  การบรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทาง

การเกษตร ศึกษาขอมูลในการแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรบัลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโต
ตอบทางโทรศัพท กรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หาขอ
มูลท่ีเก่ียวกับการนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการเกษตร ผานส่ือท่ีหลากหลาย  การ
ติดตอธุรกิจ E-Commerce

3000-1239 ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง 1 (2)
(Fishery Business English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชใน ธุรกิจประมง
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตออาชีพการทําธุรกิจดานการเกษตร

มาตรฐานรายวิชา
1. บรรยายประเภทและลักษณะของผลิตภัณฑและบริการทางดานการประมง
2. ใชภาษาในการซื้อขายสินคา และการใหบริการ
3. แสวงหาความรูทางดานการประมง โดยผานสื่อที่หลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การขอและใหขอมูล บรรยายประเภทและลักษณะผลิตภัณฑและบริการทางการ

ประมง การแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การตอนรับลูกคา การซื้อขายสินคา การตอรอง การโตตอบทางโทรศัพท
การกรอกแบบฟอรม การขอโทษในความผิดพลาดของผลิตภัณฑและบริการ การขอบคุณ หาขอมูลท่ีเก่ียวกับ
การนําเสนอและจัดวางสินคา และการสํารวจตลาดทางดานการประมง ผานสื่อที่หลากหลาย    การติดตอธุรกิจ
E-Commerce

3000-1240 การศึกษาคนควาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2)
(Independent  Study  in  English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาทักษะทางภาษา
ของตน  โดยมีผูสอนภาษาอังกฤษเปนท่ีปรึกษา แนะนํา
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2. เพ่ือใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยีและแหลงส่ือท่ีหลาก
หลาย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห  ปญหา  ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะทาง การ ฟง พูด อาน เขียน
2. วางแผนการ  กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความสน
ใจ

3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตน  วิเคราะห  แกไขปญหา
4. เขียนบันทึก  ประเมินความกาวหนา จุดเดน จุดดอยในการฝกทักษะทางภาษาของตน
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ  อภิปราย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจ โดยใช

กระบวนการฝกหัดผูเรียนใหรูจักวิธีการแสวงหาความรูเพ่ือการพัฒนาตนเอง เลือกใชส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวิธีการเรียนรูของตนท่ีมีในศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงสือ่ท่ีหลากหลาย เขียน
บันทึก วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของตน ประมินความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตน
เอง และนําเสนอในรูปแบบของการสรุปผล หรืออภิปราย

3000-1241 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ 1 1 (2)
(Maritime English 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย
3. เขียนบันทึก กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ
4. รวบรวม คําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ  พัฒนาทักษะดานการฟง   พูด อาน เขียน  เพ่ือการติดตอส่ือสารในเรือ   การอานคําสั่ง

คําแนะนํา  คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปายประกาศ สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย   ตาราง   พยากรณ
อากาศ   และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา   คูมือการใชเคร่ืองมืออุปกรณ  ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ  การ
ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอส่ือสารทางเรือตามมาตรฐานขององคการทางทะเลระหวางประเทศ  (IMO
Standard Marine Communication Phrase)
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3000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  2 1 (2)
(Maritime English 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  1  มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษาท่ีใชในการติดตอส่ือสารในเรือ
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงานในเรือ
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการนําภาษาอังกฤษไปประยุกตใชกับงานในเรือ

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชภาษาในการติดตอสื่อสารในเรือตามสถานการณตาง ๆ
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย
3. เขียนบันทึก รายงาน กรอกแบบฟอรม ในเอกสารตาง ๆ
4. รวบรวมคําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานเรือและนําไปใชในการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาตอเน่ืองจาก ภาษาอังกฤษเพ่ือการใชงานในเรือ  1 ปฏิบัติ พัฒนาทักษะดานการฟง พูด อาน 

เขียน  เพ่ือการติดตอส่ือสารในเรือ   การอานคําสั่ง  คําแนะนํา คําเตือนดานความปลอดภัย   แผนท่ี   ปาย
ประกาศ สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย  ตาราง พยากรณอากาศ  และขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา  คูมือการใชเคร่ืองมือ
อุปกรณ ส่ิงพิมพเก่ียวกับเรือ และการเดินเรือ การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการติดตอส่ือสารทางเรือตามมาตรฐาน
ขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO Standard Marine Communication Phrase)

3000-1243 ภาษาจีนเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic Chinese)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ การฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนเบ้ืองตน ที่ใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาจีนเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน

ข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ
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3000-1244 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(Chinese for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาจีนเบ้ืองตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ภาษาจีนในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับทิศ

ทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุปสาระ
สําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ

3000-1245 ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic Japanese)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาญ่ีปุนในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/ อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาจีน

ข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ

3000-1246 ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(Japanese for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาญ่ีปุนเบือ้งตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาญี่ปุนในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล
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2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญ่ีปุนตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับทิศ

ทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุปสาระ
สําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ

3000-1247 ภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic French)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจการใชภาษาฝรั่งเศสในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิต

ประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา

1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษา

จีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ

3000-1248 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(French for Communication)
ผานการเรียนวิชาภาษาฝร่ังเศสเบ้ืองตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาฝรั่งเศสในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเกี่ยว

กับทิศทาง เวลา สถานที ่บุคคล สิ่งของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและ
สรุปสาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ
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3000-1249 ภาษาเยอรมันเบ้ืองตน 1 (2)
(Basic German)

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการฟง พูด อาน และเขียนเบ้ืองตน ท่ีใชในชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
2. ใหขอมูลสวนบุคคล
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาเยอรมันเบ้ืองตน ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษา

จีนข้ันพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ฝกการทักทาย การขอบคุณ การขอโทษ การใหขอมูลสวนบุคคล ฝกเขียน
ตามคําบอก เขียนประโยคงาย ๆ อานขอความส้ัน ๆ

3000-1250 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสาร 1 (2)
(German for Communication)
ผานการเรียนวิชาเยอรมันเบ้ืองตนมากอน

จุดประสงครายวิชา
เพื่อใหผูเรียนสามารถใชภาษาเยอรมันในการติดตอสื่อสารไดตามสถานการณ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการขอและใหขอมูล
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประกาศ และบันทึกขอความ

คําอธิบายรายวิชา
ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน และเขียนภาษาเยอรมันตามสถานการณตาง ๆ การขอและใหขอมูลเก่ียวกับ

ทิศทาง เวลา สถานท่ี บุคคล ส่ิงของ และความรูสึก การเชิญชวน การพูดโทรศัพท ฝกอานขอความและสรุป
สาระสําคัญ ฝกเขียนประกาศ และบันทึกขอความ

3000-1251 ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1 3 (6)
(English for Industrial  Instrumentation 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตามหลักเกณฑของภาษา
2. เพ่ือศึกษาคําศัพทและสํานวนท่ีเปนพ้ืนฐานของสาขาอาชีพ
3. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาไดเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา
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4. เพื่อใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษเพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา
2. บอกความหมายของศัพทเทคนิคใช  และ รวบรวมคําศัพทท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ
3. อานเร่ือง และสรุปใจความสําคัญจากเร่ืองท่ีอานและ ถายโอนส่ือความหมายเปนขอความ
4. พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ
5. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ โครงสรางภาษาเกี่ยวกับ การใชคํานําหนานาม  (articles และ determiners) คํานามท่ีนับ

ไดและนับไมได (countable & uncountable nouns) บุรุษสรรพนาม  คุณศัพทแสดงความเปนเจาของ 
(possessive adjective) การเปรียบเทียบ (comparisons) Relative clauses รูปแบบและการใชคํากริยาวิเศษณ 
(formation & use of adverbs) คําบุพบทแสดงเวลาและสถานท่ี (prepositions of time & location) การสราง
ประโยคบอกเลาและปฏิเสธ การใช Tense และการใชกริยาชวย (modal auxiliaries)  passive voice, adverbial 
clauses of time และ ประโยคเง่ือนไข( conditional sentences) ฝกปฏิบัติการอานเร่ืองท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับดาน
เทคโนโลยีปโตรเลียมเบ้ืองตน การสนทนาโตตอบในชีวิตประจําวันท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ

3000-1252 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานเคร่ืองมือวัด 2 2 4)
(English for Industrial  Instrumentation 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางประโยค
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาในชีวิตประจําวัน
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของใชภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปบูรณาการกับการเรียนวิชาชีพสาขา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางของภาษา
2. ฟงและพูดโตตอบโดยใชศัพทสํานวนท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพในสถานการณตาง ๆ
3. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางทางภาษาเก่ียวกับการใช present simple, past simple, present perfect, past perfect 

และ past perfect continuous, passive constructions การใช  phrasal verbs, word formation, word families และ  
verb form after other verbs and adjectives ฟง และพูดโตตอบโดยใชโครงสรางทางภาษาที่ศึกษาในสถาน
การณตาง ๆ  การเขียนรายงานสั้น ๆ
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3000-1253 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 1 3 (6)
(English for Petroleum Technology 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชในงานปโตรเลียม
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมืออุปกรณและเอกสารดานเทคโนโลยีปโตรเลียม
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. อานและสรุปใจความสําคัญจากการอานคูมืออุปกรณ และเอกสารดานเทคโนโลยี
2. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคและสํานวนตางๆ ท่ีเก่ียวของกับสาขาอาชีพ
3. อธิบาย  บรรยาย ขอเท็จจริงและเหตุการณตาง ๆ       ในสถานการณการทํางาน โดยการเขียน
และการพูดใชภาษาท่ีถูกตองเหมาะสมตามมารยาทสังคม

4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติ ฝกอานขอความ อานคูมืออุปกรณเคร่ืองมือ และเอกสารภาษาอังกฤษทางดานเทคโนโลยี

ในงานปโตรเลียม ศึกษาความหมายและการใชคําศัพทเทคนิค ฝกการใชโครงสรางทางภาษาในเรื่อง 
conditional sentences, reduced clause, reported speech, modal auxiliaries with perfect infinitive, expressing 
scientific truths and physical phenomena, properties of materials, expressing composition of substances and 
description of technical processes, expressing warnings, reporting manufacturing defects and types of 
damage, expressing different types of units of measurement สนทนาโตตอบตามเหตุการณของสถานการณใน
ท่ีทํางาน

3000-1254 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 2 2 (4)
(English for Petroleum Technology 2)

จุดประสงครายวิชา
เพ่ือใหมีทักษะในการส่ือสารดวยการฟง พูด อาน และเขียนไดถูกตองตามสถานการณตาง ๆ

ในชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา

1. สนทนาโตตอบเรื่องราวในชีวิตประจําวัน โดยใชสํานวนภาษาเหมาะสมและถูกตองตามสถาน
การณ

2. ใชภาษาในการใหคําแนะนํา   แสดงความตองการ    ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และสื่อสารได
อยางเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ

3. อานและ ตีความ สัญลักษณ  แผนภูมิ ตาราง โดยถายโอนสื่อความหมายโดยการพูด หรือเขียน
บรรยายเปน คํา หรือขอความ
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4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ พัฒนาทักษะการพูดเก่ียวกับตนเอง กลาวคําตอนรับและทักทาย การพูดติดตอกับบุคคล

อ่ืน สนทนาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวัน การบอกเวลา บอกท่ีต้ัง ทิศทาง การใหคําแนะนํา การขอรอง การเสนอ
ใหความชวยเหลือ  การบรรยายลักษณะบุคคล การใหขอมูลทางตัวเลข การขอคําอธิบายเกี่ยวกับโครงการ  
ความต้ังใจ  การเลาเรื่อง  การกลาวคําขอโทษและขอบคุณ

3000-1255 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 3 2 (4)
(English for Petroleum Technology 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานขอความเก่ียวกับเทคโนโลยีปโตรเลียมไดตามระดับท่ีเรียน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชพจนานุกรมเปนเคร่ืองมือในการเพ่ิมพูนความรูดานคําศัพทได
3. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและพูดต้ังคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีอานและฟงได
4. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจและถายโอนขอมูลเน้ือหาท่ีอาน
2. นําเสนอขอมูลรายงานขัน้ตอนการทํางานได
3. นําเสนอผลงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  แสดงความคิดเห็นในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะ
สมกับวัฒนธรรมสังคม

4. บูรณาการเรียนรูในชั้นเรียน กับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา โครงสรางทางภาษา ท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ฝกการอานขอความเก่ียวกับเอกสารเทคโนโลยี

ปโตรเลียมโดยใชกลยุทธในการอานเพ่ือความเขาใจ   การเดาความหมาย    การใชพจนานุกรม    ฝกการฟงและ
ปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําส่ัง   คําอธิบาย   การต้ังคําถามเก่ียวกับเร่ืองท่ีไดอานและไดฟง หรือขอคําแนะนํา   
การพูดรายงานข้ันตอนการทํางานและเสนอผลงาน      การแสดงความเห็นดวยและไมเห็นดวย    การกลาวคํา
แสดงความเสียใจ ความปรารถนา (wishes) การใหสัญญาการใหรายละเอียดสวนบุคคล  และการเลาเหตุการณ
ในอดีต และการลําดับเหตุการณ

3000-1256 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 4 2 (4)
(English for Petroleum Technology 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานคูมือคําแนะนําการใชอุปกรณตางๆ
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2. เพ่ือใหมีทักษะในการฟงและจดบันทึกสรุปคําบรรยายได
3. เพ่ือใหเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในงานปโตรเลียม

มาตรฐานรายวิชา
1. อานสรุปใจความ  และบันทึกขอความสําคัญจากเร่ืองท่ีฟงหรืออานได
2. โตตอบเก่ียวกับหัวขอท่ีไดอานหรือฟง
3. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับ การเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน 
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการอานเอกสารทางเทคนิค  คูมือคําแนะนําเก่ียวกับการใชอุปกรณและเคร่ืองมือฝก

การต้ังคําถามและตอบคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่ไดอานหรือฟงคําบรรยาย  จดบันทึกคําบรรยายและฝกการยอหรือ
สรุปเร่ืองท่ีไดอานหรือฟง

3000-1257 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปโตรเลียม 5 2 (4)
(English for Petroleum Technology 5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะในการอานเอกสารเก่ียวกับคูมือการใชอุปกรณ และขอความเก่ียวกับอุตสาห-
กรรมแกซ และนํ้ามัน

2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารโดยทางวิทยุมือถือได
3. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการใชภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีปโตรเลียม

มาตรฐานรายวิชา
1. อานสรุปใจความสําคัญจากการอานขอมูลดานวิชาชีพที่เกี่ยวของ
2. พูดโตตอบตามสถานการณตางๆโดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร
3. บูรณาการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียนรู โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกอานเอกสาร อานคูมืออุปกรณ  และขอความท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมกาซและนํ้ามัน  ฝกการ

ฟงและปฏิบัติตามคําส่ัง คําแนะนํา คําอธิบายทางเทคนิคหรือคําสั่งตาง ๆ  ทําบทฝกท่ีเลียนแบบสถานการณจริง
ในการปฏิบัติงานการขุดเจาะนํ้ามัน  ฝกการพูดทางวิทยุมือถือ  โดยใชภาษาวิทยุสื่อสาร
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3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 1 (1)
(Thai  Life and  Culture)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจลักษณะของเอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การพัฒนาและสืบทอดวัฒน
ธรรมไทย

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณการใชหลักธรรมของศาสนาในการดํารงชีวิต
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางจิตสาธาณะรับผิดชอบตอตนเองและสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักธรรมและศาสนพิธีในการดําเนินชีวิตประจําวัน
2. ทําประโยชนตอสวนรวมเพ่ืออยูรวมกันดวยจิตสาธารณะ
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามประเพณีและวัฒนธรรมไทย เพื่อการดํารงชาติและมีความภาคภูมิใจ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  เอกลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมไทย   การวิเคราะหและประเมินสถาน

การณเพ่ือสรางจิตสาธารณะรับผิดชอบตอสังคมตามหลักธรรมของศาสนา การรักษาเสถียรภาพของสังคม
วัฒนธรรมของชาต ิ และวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญ

3000-1302 ภูมิปญญาทองถ่ิน 2 (2)
(Local Wisdom)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจลักษณะท่ัวไปของภูมิปญญา  คานิยม และประวัติความเปนมาของทองถ่ิน
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหโครงสราง วิวัฒนาการของระบบสังคมแบบด้ังเดิม ในการประกอบ
อาชีพ และหัตถกรรมทองถ่ิน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการสนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหประวัติศาสตรและเหตุการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับความเปนชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาไทย

2. วิเคราะหความสัมพันธของระบบเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจใน
สังคมโลก

3. บรหิารจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริโภคตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับ ความสัมพันธของสังคมกับคานิยม  ประวัติศาสตรและความเจริญเติบโตของทองถ่ิน
อิทธิพลของวัฒนธรรมตางชาติท่ีปรากฏในสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีสงเสริมและสนับสนุนการประกอบ
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อาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  การบริหารจัดการทรัพยากรในผลิตและการบริโภคตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

3000-1303 ภูมิฐานถ่ินไทย 2 (2)
(Geographical and History Study of Thailand)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจภูมิศาสตรและประวัติศาสตรทองถ่ิน
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหอิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตร ตอการสรางสรรควัฒนธรรม
เอกลักษณการดํารงชาติไทย และการทองเท่ียว

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการสืบสานวัฒนธรรมและการทองเท่ียว
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหเหตุการณตาง ๆ ทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมไทย ภูมิ
ปญญาไทย  การดํารงชาติไทย  การทองเท่ียวและการพัฒนาอยางย่ังยืน

2. วิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีกอใหเกิดการสรางสรรควัฒน
ธรรมและมีจิตสํานึกตอการอนุรักษทรัพยากรและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

3. ใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียวและการพัฒนา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   อิทธิพลของภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตอการสรางสรรควัฒนธรรม เอก
ลักษณการดํารงชาติไทย  ภูมิปญญาทองถ่ินกับการสืบสานวัฒนธรรม การทองเท่ียวและการพัฒนาอยางย่ังยืน

3000-1304 การเมืองการปกครองของไทย 2 (2)
(Thai Politics and Administration)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิ
มนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน  และการปกครองทองถ่ิน

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวม  และติดตามขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการ
พัฒนาประเทศและทองถ่ิน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหวิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย นโยบายในการพัฒนาประเทศ สิทธิ-มนุษย
ชน  การบริหารราชการแผนดิน   และการปกครองทองถ่ิน

2. มีสวนรวมในการเมืองการปกครอง
3. ใชขอมูลทางการเมืองการปกครองเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย  พรรคการเมือง  องคกรอิสระตามกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ  การเลือกต้ัง  นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิมนุษยชน  การบริหารราชการแผนดิน   และ
การปกครองทองถ่ิน

3000-1305 ระบบภูมิสารสนเทศเพือ่การวางแผนและพฒันา 2 (2)
(Geographical Information System for Planning and Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหประโยชนของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร วางแผนและพัฒนาโดยอาศัย
ขอมูลทางภูมิศาสตร

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการวางแผนและพัฒนาดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
มาตรฐานรายวิชา

1. ใชแผนท่ีและเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูลภูมิสารสนเทศ
2. วิเคราะหภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต
3. ใชระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ ความหมาย ความสําคัญของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information

System) และสัมผัสระยะไกล (Remote Sensing) ประโยชนของดาวเทียมสํารวจทรัพยากร  องคประกอบของ
ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตรและทิศทางแนวโนมในอนาคต การประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และความสัมพันธระหวางบุคลากรหรือองคกรกับระบบสาร
สนเทศภูมิศาสตร

3000-1306 เศรษฐกิจพอเพียง 2 (2)
(Sufficiency Economy)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค และหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

2. เพ่ือใหสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรการผลิตและการ
บริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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มาตรฐานรายวิชา
1. บริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา โดยใชหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

2. เผยแพรแนวคิดการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง  การจัดการทรัพยากรในการผลิต
และบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา    และหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือใหเกิดดุลยภาพในการดํารงชีวิต
อยางมีความสุขและภาคภูมิใจ

3000-1307 ชีวิตกับส่ิงแวดลอมและเทคโนโลยี 2 (2)
(Environment, Technology and  Life)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม และระบบนิเวศ
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีกับภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิง่แวดลอมและระบบนิเวศ  และความสัมพันธระหวาง
เทคโนโลยี  ส่ิงแวดลอมและการพัฒนาประเทศ

2. บริหารจัดการส่ิงแวดลอมโดยอาศัยเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ิน
3. ใชกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับ ส่ิงแวด-ลอม

และระบบนิเวศ เทคโนโลยี ส่ิงแวดลอม และการพัฒนาประเทศ  การประยุกตใชเทคโนโลยีรวมกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน  และสถานการณส่ิงแวดลอมในปจจุบัน

3000-1308 มนุษยกับการจัดสภาพแวดลอม 2 (2)
(Human and Environmental Arrangement)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมในชุมชน หลักการอนุรักษส่ิงแวด
ลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชแกไขปญหามลภาวะตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน
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3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  ในทองถ่ิน
อยางย่ังยืน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความสัมพันธระหวางมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอม
2. เสนอแนะแนวทางแกไขปญหามลภาวะ
3. รวมอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางย่ังยืน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความสัมพันธของมนุษยกับการจัดส่ิงแวดลอมท่ีดีในชุมชน ปญหาตางๆ อัน

อาจเกิดข้ึนในชุมชน  มลภาวะ  การสรางความเขาใจระหวางบุคคลและกลุมคนในชุมชน  การเสริมสรางแรง
กระตุนใหเกิดความรวมมือท่ีจะเรียนรูรวมกันในชุมชน และการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใน
ทองถ่ินอยางย่ังยืน

3000-1309 คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด 2 (2)
(Quality of Life and Clean Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดและการประหยัดพลังงาน
2. เพ่ือใหสามารถใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม ตรวจ ประเมิน และเขียน รายงาน
เทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีตอการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหหลักการใชเทคโนโลยีสะอาดลดมลพิษส่ิงแวดลอม และการประหยัดพลังงาน
2. ตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน
3. กําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย
4. นําทรัพยากรกลับมาใชใหม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใชเทคโนโลยีสะอาด ความสําคัญของการลดมลพิษส่ิงแวดลอม เทคนิค

การตรวจ ประเมิน และการเขียนรายงานเทคโนโลยีสะอาดเบ้ืองตน การกําจัดมลพิษและบําบัดของเสีย  การนํา
ทรัพยากรกลับมาใชใหม   การประหยัดพลังงาน  และการจัดหาพลังงานทดแทน
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3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ 1 (1)
(Library and Information Literacy)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญของหองสมุด แหลงเรียนรู ขอมูลสารสนเทศ และหลักในการ        คน
ควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศ

2. เพ่ือใหสามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยใชเคร่ืองมือชวยคนในรูปแบบตาง ๆ
3. เพ่ือใหสามารถเลือก รวบรวม และนําเสนอขอมูลสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ ความคิด
สรางสรรค สนใจใฝรู ซ่ือสัตย และมีวินัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคนควา/สืบคนขอมูลสารสนเทศจากหองสมุดและแหลงเรียนรูตาง ๆ
2. เลือก/ใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงความรูกับกลุมสาระความรู  อ่ืน ๆ
และเรียนรูอยางไรพรมแดน

3. เลือก/บันทึกขอมูลสารสนเทศไดตรงตามความตองการ
4. นําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบตาง ๆ อยางเปนระบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคัญของหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ  ประเภทของขอมูลสารสนเทศรูป

แบบตาง ๆ  เคร่ืองมือและวิธีการใชเคร่ืองมือในการสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การเลือกใชและรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ  และการนําเสนอผลการศึกษาคนควา

3000-1602 นันทนาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (2)
(Recreation for Quality of Life Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ และหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือก จัดและทํากิจกรรมนันทนาการท่ีเหมาะสมกับอาชีพของตน
3. เพ่ือใหสามารถปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการนํากิจกรรมนันทนาการไปใชเสริมสรางสุขภาพในชีวิต
ประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการตามธรรมชาติของมนุษย
2. จัด/ทํากิจกรรมนันทนาการตามความตองการและความถนัด เพื่อสรางเสริมสุขภาพสมรรถ-ภาพ
ในการปองกันโรค และความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว

3. ปองกันอุบัติภัยท่ีอาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   ความหมาย   ขอบขาย  ความสําคญัและประเภทของนันทนาการ    ลักษณะ

และบทบาทของผูนํานันทนาการ   ธรรมชาติและความตองการดานนันทนาการของมนุษย   หลักการจัดกิจ
กรรมนันทนาการในรปูแบบตาง ๆ เพื่อสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ   โดยคาํนึงถึงความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ

3000-1603 กีฬาเพือ่พัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ 2 (2)
(Sports for Health and Personality Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจกฎ กติกา มารยาทในการเปนผูชมและผูเลนกีฬาประเภทตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลือกชนิดกีฬามาประยุกตใชในการออกกําลังกาย
3. เพ่ือใหสามารถนํากีฬามาใชพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา
4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพ  มีมรรยาทและวินัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกฎ กติกา มารยาท และหลักการเลนกีฬาท่ีตนเลือก
2. เลนกีฬาท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตน โดยคาํนึงถึงหลักปฏิบัติในการเลน กฎ กติกา มารยาท
ประโยชนและความปลอดภัย

3. พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการเปนผูนําดวยทักษะดานกีฬา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  กฎ กติกา มารยาท  รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภท  ตาง ๆ
หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล  ขอควรคํานึงถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับ
การเลนกีฬาแตละประเภท หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม
การนําทักษะดานกีฬามาพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา

3000-1604 ทักษะชีวิต 2 (2)
(Life Skill)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญและหลักการพัฒนาทักษะชีวิต
2. เพ่ือใหมีทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขท้ังดานรางกาย อารมณ จิตใจ
มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทในงานอาชีพ

3. เพ่ือใหสามารถนําหลักของทักษะตาง ๆ ไปใชในการปฏิบัติตนใหเปนคนดี มีคุณคา และปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข
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4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาทักษะชีวิต มีความคิดสรางสรรค ความรับผิดชอบ
และสัมพันธภาพท่ีดีตอผูอ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพัฒนาทักษะชีวิต
2. เลือก/ปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตดวยความตระหนักรูในจุดดี-จุดดอยของตน
3. สรางสัมพันธภาพ การสื่อสาร การตัดสินใจ และแกไขปญหาชีวิต ตามหลักการพัฒนาทักษะชีวิต
4. พัฒนาบุคลิกภาพและอารมณเหมาะสมกับสถานภาพ เพศ และวัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ   ความสําคัญ  องคประกอบของทักษะชีวิต  ทักษะเก่ียวกับการวิเคราะห  การประเมิน

สถานการณ  ความคิดสรางสรรค  ความตระหนักรูในตน ความเห็นใจผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอสังคม    การ
สรางสัมพันธภาพ  การสื่อสาร  การตัดสินใจและแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน   การจัดการกับอารมณและ
ความเครียด   และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผอนคลายความตึงเครียด

3000-1605 พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพือ่สุขภาพและสังคม 2 (2)
(Physical Education, Health Education and Recreation for Health and Society)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ
2. เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ ท่ีสอดคลองกับสภาพแวด-ลอม
ทางสังคมและวัฒนธรรม  เพื่อสงเสริมสุขภาพ การสมาคม และสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว
เพ่ือน  และสังคม

3. เพ่ือใหสามารถนําหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ และกระบวน
การทางประชาสังคมไปใชในการปองกันปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาสุขภาพและสังคมดวยพลศึกษา สุขศึกษา และ
นันทนาการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการของพลศกึษา สุขศึกษา และนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม
2. ปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการเพ่ือสุขภาพและสังคมตามหลักการและ
กระบวนการ สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย

3. ประพฤติปฏิบัติตนตามกระบวนการทางประชาสงัคม เพื่อปองกันปญหาดานสุขภาพ สาร-เสพย
ติด สารพิษ และอุบัติภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   หลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ หลัก

การเลือกกิจกรรมตาง ๆ  การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัว เพื่อน สังคมและสอด
คลองกับสภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรม  กระบวนการทางประชาสงัคมเพ่ือกําหนดบทบาทการมีสวน
รวมเกี่ยวกับเรื่องปญหาดานสุขภาพ สารเสพยติด สารพิษ และอุบัติภัย

3000-1606 มนุษยสัมพันธในการทํางาน 2 (2)
(Human  Relations  at  Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ หลักมนุษยสัมพันธและธรรมชาติของมนุษย
2. เพ่ือใหสามารถพัฒนาตนและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนและชุมชน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหบทบาทและสถานภาพของมนุษยในสังคม
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและกระบวนการทางจิตวิทยา
3. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ  ธรรมชาติของมนุษย

กระบวนการทางจิตวิทยาเพื่อสรางสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน  การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาในชีวิต
และการทํางาน  การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

3000-1607 สุขภาพชุมชน 2 (2)
(Community Health)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ
2. เพ่ือใหสามารถควบคุมโรคติดตอ ปฐมพยาบาล และแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมพัฒนาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหปญหาสุขภาพพลานามัยสวนบุคคลและชุมชน
2. ปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพสมบูรณ
3. เสนอแนะแนวทางการแกปญหาสุขภาพตนเองและชุมชน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ   สุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ  สุขภาวะของรางกาย จิตใจ สังคมและจิต

วิญญาณ  การควบคุมโรคติดตอ  การปฐมพยาบาล  โภชนาการ  การแกปญหาสุขภาพสวนบุคคลและชุมชน

3000-1608 การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม 2 (2)
(Buddhist Methods of Career Planning)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ
2. เพ่ือใหสามารถสํารวจตนเองและวางแผนอาชีพโดยใชหลักพุทธธรรมะ
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการสรางความสําเร็จในชีวิตตามหลักพุทธธรรมะ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหหลักพุทธธรรมะตามแนวทางโยนิโสมนสิการ
2. สํารวจตนเองเพ่ือการตัดสินใจเลือกอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ
3. วางแผนชีวิตและอาชีพตามหลักพุทธธรรมะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ  การวางแผนอาชีพโดยอาศัยวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมะ  ความสําคัญและความหมาย

ของโยนิโสมนสิการ 10 วิธี  การสํารวจตนเองดานความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ ความ
ตองการ คานิยมและแรงจูงใจ     และการตัดสินใจวางแผนชีวิตเพ่ือความสําเร็จตามเปาหมาย

3000-1609 จิตวิทยามนุษยเชิงธุรกิจ 2 (2)
(Human Psychology and Business Ethics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจพฤติกรรมมนุษย ปรัชญา และอุดมการณ ในการพัฒนาบุคคลและการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน

2. เพ่ือใหสามารถทํางานธุรกิจดวยหลักจิตวิทยาและจริยธรรม
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี  มีจริยธรรมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหพฤติกรรมมนุษยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการทํางาน
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาและอุดมการณในการทํางาน
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาตนเองและบุคคลในการทํางานธุรกิจ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมมนุษย ปรัชญาและอุดมการณในการพัฒนาบุคคล ความสัมพันธระหวาง

กลุมบุคคลในองคกรธุรกิจ ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับกระบวนการทาง
ธุรกิจ
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3000-1420 วิทยาศาสตร  1 3 (4)
(Science 1) (เกษตรกรรม-ประมง)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับชีววิทยาพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียว
ของกับชีววิทยาพ้ืนฐาน

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนวยพ้ืนฐานของส่ิงมีชีวิต  ความสัมพันธของโครงสราง และหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของ
ส่ิงมีชีวิต

2. เขาใจหลักเกณฑในการจัดจําแนกส่ิงมีชีวิตและลําดบัการจัดหมวดหมูส่ิงมีชีวิต
3. เขาใจกระบวนการ และความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใชเทคโนโลยีชีว
ภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม

4. เขาใจความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ใน
ระบบนิเวศ  ความหลากหลายทางชีวภาพ

5. เขาใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติในระดับทองถิ่น ประเทศ หรือโลก
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับเซลลและเน้ือเย่ือ  การสืบพันธุ  การเจริญเติบโต  ระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต  การจําแนก

ส่ิงมีชีวิต  พันธุกรรม  ส่ิงมีชีวิตและสภาวะแวดลอม  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3000-1421 วิทยาศาสตร  2 3 (4)
(Science 2) (เกษตรกรรม-ประมง)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่
เก่ียวของกับเคมีพ้ืนฐาน

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรูไปประยุกต
ใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการจําแนกสาร  สมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสรางและ
แรงยึดเหน่ียวระหวางอนุภาค
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2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดสารประกอบการเกิดสาร
ละลาย  การเกิดปฏิกิริยาเคมี

3. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชนได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสารและการจําแนกสาร  อะตอม  ตารางธาต ุ  พันธะเคมีเบ้ืองตน  ปฏิกิริยาเคมีและสม

ดุลเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  อินดิเคเตอร  สารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ

3000-1422 วิทยาศาสตร  3 3 (4)
(Science 3) (ศิลปกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในงานดาน
ศิลปกรรม

2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ี
เก่ียวของกับงานดานศิลปกรรม

3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
4. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรูในงานดานศิลปกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการสกัดสาร สมบัติของธาตุ  สารประกอบ สารอินทรีย  สารอนินทรีย กรด เบส เกลือ
2. เขาใจสมบัติของสารเคมีท่ีนํามาใชในงานศิลปะ  ผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและส่ิง
แวดลอม

3. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ในการสืบเสาะหาความรู แกปญหา   
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรู การสกัดแยกสาร     ธาตุ

สารประกอบ  สารอินทรีย  สารอนินทรีย   กรด  เบส  เกลือ  สารเคมีท่ีใชในงานศิลปะ  สียอม สีทา  สารฟอก
หนัง   กาว  กระดาษ  สารทําความสะอาด ผลิตภัณฑเทียมตาง ๆ   และผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษย
และส่ิงแวดลอม

3000-1423 วิทยาศาสตร  4 3 (4)
(Science 4) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับพลังงานไฟฟา อุปกรณไฟฟา จุลินทรียในอาหาร การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตร  และสารเคมีใกลตัว
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2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีที่
เก่ียวของกับในการศึกษา ทกลอง

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถส่ือสารส่ิงท่ีเรียนรู และนําความรูไปประยุกต
ใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. ความเขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน
2. เขาใจความสัมพันธของโครงสรางและหนาท่ีของระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิต
3. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การใชเทคโนโลยีชีว
ภาพท่ีมีผลตอมนุษยและส่ิงแวดลอม

4. เขาใจกระบวนการและความสําคัญของจุลินทรียท่ีใชในอุตสาหกรรมอาหาร  การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

5. เขาใจสมบัติของสารเคมีท่ีนําใชในงานแตละสาขาอาชีพ
6. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
7. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร
8. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับแหลงพลังงานไฟฟา การผลิตพลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาในบาน อุปกรณไฟฟา  หลัก

การทํางานของเคร่ืองใชไฟฟาในบานประเภทใหความรอน   แสงสวาง และพลังงานกล เครื่องใชไฟฟาใน
สํานักงาน พลังงานในการดาํรงชีวิต ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ  ในรางกายมนุษย พันธุกรรม จุลินทรีย
ท่ีเก่ียวของกับอาหาร การเปนพิษของอาหาร การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยการใชความรอน ความเย็น สารเคม ี รังสี การชะลอการสุกของ
ผลไม การยืดอายุของดอกไม  บรรจุภัณฑเพ่ือการเก็บรักษาและการขนสง  สารเคมีท่ีใชในชีวิตประจําวันและ
ในสํานักงาน

3000-1424 วิทยาศาสตร  5 3 (4)
(Science 5) (บริหารธุรกิจ - คหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ เก่ียวกับเคมีและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ
2. เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียว
ของกับเคมีและเทคโนโลยี

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิต
ประจําวัน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธระหวางสมบัติของสารกับโครงสราง และแรงยึดเหน่ียว
ระหวางอนุภาค

2. เขาใจหลักการและธรรมชาติของการเปล่ียนสถานะของสาร  การเกิดปฏิกิริยาเคมี
3. เขาใจผลกระทบของการใชสารเคมีตอมนุษยและส่ิงแวดลอม
4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร
6. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับอะตอม  ธาตุและตารางธาต ุ สูตรโมเลกุล  พันธะเคมี   กฎทรงมวลแหงสาร       สมการ

เคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ  พอลิเมอร เสนใยสังเคราะห  พลาสติก  กระดาษ
ส ี กาว  หนังเทียม  เซรามิกส  ไฟเบอรกลาส  เครื่องสําอาง  สารทําความสะอาด  สารฆาเชือ้  สารท่ีกออันตราย
ตอส่ิงแวดลอมโลก

3000-1425 วิทยาศาสตร  6 3 (4)
(Science 6)  (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี สมบัติของสาร ความรอน
การถายโอนความรอน  แสง เสียง หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การ   สมดุล
สมการเคล่ือนท่ี  จุดศนูยถวง โมเมนตัมเชิงเสน โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน พลังงานนิวเคลียร

2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา และนิวเคลียร
3. เขาใจความสัมพันธ ระหวางพลังงานกับการดํารงชวิีต การเปล่ียนรูปพลังงาน ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม

4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับเร่ืองโมล  สูตรและสมการเคมี สมบัติของของแข็ง ของเหลว ความรอน การถายโอน

ความรอน  แสง  เสียง  หนวยและการวัด เวกเตอร   แรง  แรงในตางระนาบ  สมดุล สมการการเคล่ือนท่ี  จุด
ศูนยถวง  โมเมนตัมเชิงเสน  โมเมนตัมเชิงมุม    งาน  พลังงาน   กําลัง   พลังงานนิวเคลียร

3000-1426 วิทยาศาสตร  7 3 (4)
(Science 7)   (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี สารประกอบ-
ไฮโดรคารบอน  วัสดุสังเคราะห   สมบัติของสาร ความรอน การขยายตัวของวัตถุ  หนวยและการ
วัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ การสมดุล จุดศนูยถวง สมการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน
โมเมนตัมเชิงมุม พลังงาน

2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงแมเหล็กไฟฟา  แรงนิวเคลียร  ลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตางๆของ
วัตถุในธรรมชาติ

3. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงาน กับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม

4. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
5. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับโมล สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี สารประกอบไฮโดรคารบอน วัสดุสังเคราะห

สมบัติของของแข็ง สมบัติของของเหลว สมบัติของกาซ ความรอน การถายโอนความรอน การขยายตัวของ
วัตถุ หนวยและการวัด เวกเตอร แรง แรงในตางระนาบ  การสมดุล จุดศนูยถวง สมการการเคล่ือนท่ี โมเมนตัม
เชิงเสน   โมเมนตัมเชิงมุม  พลังงาน กําลัง   พลังงานนิวเคลียร

3000-1427 วิทยาศาสตร  8 3 (4)
(Science 8)   (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเร่ืองโมล สูตรและสมการเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ
ปฏิกิริยาเคมี หนวยและการวัด  เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมน
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ตัมเชิงเสน   คล่ืน  แมเหล็กไฟฟา  แสง  เสียง  พลังงาน  มีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร  สามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันและอาชีพได

2. เพื่อใหผูเรียนใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติกิจกรรมเก่ียวกับเร่ืองท่ีศึกษา ทดลอง
3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปประยุกตใช
ในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและธรรมชาติ  การกเดสารประกอบ  ปฏิกิริยาเคมี
2. เขาใจธรรมชาติของแรง  แรงไฟฟา  แรงนิวเคลียร
3. เขาใจสมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัม
4. เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต  การเปล่ียนรูปพลังงาน  ปฏิสัมพันธ
ระหวางสารและพลังงาน  ผลของการใชพลังงานตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม

5. ใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ และสารเคมีท่ีเก่ียวของไดถูกตอง
6. ใชกระบวนการสืบเสาะหาความรูและมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร
7. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับโมล  สูตรและสมการเคมี  ปฏิกิริยาเคมี  สารละลาย  กรด  เบส  เกลือ  หนวยและการวัด

เวกเตอร  แรง  แรงในตางระนาบ  สมการการเคล่ือนท่ี  โมเมนตัมเชิงเสน  คุณสมบัติของคล่ืน  สนามไฟฟา
แรงระหวางประจุไฟฟา  สนามแมเหล็ก  แสง  เสียง  พลังงานนิวเคลียร

3000-1428 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*)
(Science Project)
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ ขึ้นอยูกับศักยภาพของผูเรียนแตละคน

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในการ
ทําโครงงานวิทยาศาสตร

2. เพื่อใหผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรดวยการทํางานเปนทีม วางแผนออก
แบบ เขียนรายงาน และเสนอผลงานอยางเปนระบบในเชิงวิจัยทางวิทยาศาสตร

3. เพ่ือใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการทําโครงงานวิทยาศาสตร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนํา
ความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. บูรณาการความรู ทางดานวิทยาศาสตรกับวิชาชีพในการทําโครงงานวิทยาศาสตร
2. ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรูแกปญหา
3. นําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตรตอสาธารณชน
4. สื่อสารสิ่งที่เรียนรู และนําความรูไปใชประโยชน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมาย ประเภท และขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร วางแผน และดําเนินการจัดทํา

โครงงานวิทยาศาสตร เขียนรายงาน   จัดแสดงนิทรรศการ และนําเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร

3000-1520 คณติศาสตร  1 3 (3)
(Mathematics 1) (บริหารธุรกิจ)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยาง
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ตรรกศาสตร ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคงปกติ การสุมตัวอยางไป
ใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน  พ้ืนท่ีใตโคง
ปกติ การสุมตัวอยาง

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับตรรกศาสตรและนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได
3. คํานวณพ้ืนท่ีใตโคงปกติและนําไปคํานวณความนาจะเปนของตัวแปรท่ีตอเน่ืองได
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับการสุมตัวอยาง  และการแจกแจงคาเฉล่ียท่ีไดจากตัวอยางประชาได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต  ประพจน  การเช่ือมและคาความจริงของประพจน   ตาราง

คาความจริง ประพจนท่ีสมมูลกัน ประโยคเปด และตัวแปรปริมาณตัวเดียว การอางเหตุผล   กฎเกณฑเบ้ืองตน
เก่ียวกับการนับ  แฟกทอเรียล  วิธีเรียงสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู   การทดลองสุม  และ     แซมเปลสเปช เหตุการณ
และความนาจะเปนของเหตุการณ ความนาจะเปนแบบมีเง่ือนไข และเหตุการณท่ีเปนอิสระตอกันพ้ืนท่ีภายใต
โคงปกติ  การสุมตัวอยาง  วิธีและข้ันตอนของการสุมตัวอยาง  คาพารามิเตอรและคาสถิต ิ การแจกแจงคาเฉล่ีย
ท่ีไดจากตัวอยางประชากร

3000-1521 คณิตศาสตร  2 3 (3)
(Mathematics 2) (อุตสาหกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท  และเรขาคณิต
วิเคราะห

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิต
วิเคราะห ไปใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซ และดีเทอร-มิ
นันท  และเรขาคณิตวิเคราะห
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มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับฟงกช่ันแบบตาง ๆ และนําไปใชในการแกปญหา
2. มีความรูความเขาใจทฤษฎีบททวินามและเศษสวนยอย และนําไปใชในการแกปญหา
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซและดีเทอรมินันท และนําไปใชในการแกปญหา
4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห และนําไปใชในการแกปญหา
5. สามารถนําความรูเก่ียวกับฟงกช่ันแบบตาง ๆ เมตริกซและดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
ไปใชเปนพ้ืนฐานประกอบในวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับฟงกช่ันเอกซโปเนนเชียล  และลอกริทึม  ฟงช่ันตรีโกนมิติ  และอินเวอรส ฟงกชั่นตรี

โกนมิติ  กฎของไซนและกฎของโคไซน  ทฤษฏีบททวินาม  เศษสวนยอย  ชนิดของ  เมทริกซ  การบวกและลบ
เมตริกซ   การคูณเมตริกซดวยจํานวนจริง  การคูณเมตริกซดวยเมตริกซ  ดีเทอรมินันท  อินเวอรสการคูณเมท
ริกซ   การแกสมการเชิงเสนดวยเมทริกซและดีเทอรมินันท  ระยะทางระหวางจุดสองจุด  จุดก่ึงกลางระหวาง
จุดสองจุด  ความชัน  รูปแบบของสมการเสนตรง  ระยะทางระหวางจุดกับเสนตรง ระยะทางระหวางเสนตรง
กับเสนตรง ภาคตัดกรวยท่ีมีจุดศูนยกลางหรือจุดยอดอยูท่ีจุดใด ๆ ในระนาบ

3000-1522 คณติศาสตร  3 3 (3)
(Mathematics 3) (คหกรรม-ศิลปกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร  ความนาจะเปน ไปใชประกอบใน
วิชาชีพ และชีวิตประจําวัน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ สถิติเบ้ืองตน เซต  ตรรกศาสตร         ความ
นาจะเปน

มาตรฐานรายวิชา
1. นําวิธีการทางสถิติไปใชในการวิเคราะหขอมูลได
2. มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเซต  การดําเนินการของเซต  และการแกปญหาโดยใชเซต
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความนาจะเปน  และคํานวณความนาจะเปนของเหตุการณได
5. นําความรูเก่ียวกับความนาจะเปน ชวยในการตัดสินใจ  และแกปญหาได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับคากลาง สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิของการแปรผัน เซต การดําเนินการของ

เซต การแกโจทยปญหาโดยใชเซต ประพจน การเช่ือมและการหาคาความจริงของประพจน ตารางแสดงคา
ความจริง ประพจนท่ีสมมูลกัน ประโยคเปด การอางเหตุผล กฎเกณฑเบ้ืองตนเก่ียวกับการนับ  แฟคทอเรียล
วิธีเร่ืองสับเปล่ียน  วิธีจัดหมู  การทดลองสุม  แซมเปลสเปช  เหตุการณ  และความนาจะเปนของเหตุการณ
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3000-1523 คณติศาสตร  4 3 (3)
(Mathematics 4) (เกษตรกรรม)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร กําหนดการเชิงเสน และการคํานวณภาษี
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง เมทริกซ  ตรรกศาสตร  กําหนดการเชิงเสน  และการคํานวณภาษี
ไปใชประกอบในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ เมทริกซ ตรรกศาสตร กําหนดการ     เชิงเสน
และการคํานวณภาษี

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเมตริกซ และดีเทอมินันท  และนําไปใชในวิชาชีพได
2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับตรรกศาสตร  และนําไปใชสรุปในการอางเหตุผลได
3. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับกําหนดการเชิงเสน  และนําไปใชในวิชาชีพได
4. สามารถคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีมูลคาเพ่ิมอยางถูกตอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเซต ประพจน การเชื่อมประพจน และคาความจริงของประพจน 

ตารางคาความจริง  การอางเหตุผล ความหมายของเมตริกซ  การบวกและลบเมตริกซ  การคูณเมตริกซ การ
ดําเนินการเปล่ียนแถวเชิงมูลฐาน เมตริกซลดรูปเปนข้ันแบบแถว การหาคาํตอบของสมการเชิงเสนโดยวิธีเกาส  
เมตริกซผกผัน  การหาคําตอบโดยใชเมตริกซผกผัน  ดีเทอรมินันท  กฎของคราเมอร  ความหมายของกําหนด
การเชิงเสน การคาดหมายโดยใช กําหนดการเชิงเสนดวยวิธีการใชกราฟ และวิธีการคํานวณแบบงาย  ภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาและภาษีมูลคาเพิ่ม

3000-1524 สถิติ 3 (3)
(Statistics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ความหมายของสถิต ิ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ความหมายของสถิต ิ  และวิธีการคํานวณทางสถิติไปใชในการ
วิเคราะหเบ้ืองตน ไปใชในงานอาชีพ และชีวิตประจําวัน

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ความหมายของสถิต ิ และวิธีการคํานวณทาง
สถิติไปใชในการวิเคราะหเบ้ืองตน

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสถิติ  นําไปใชในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได
2. สามารถแปลความหมายจากคาสถิติท่ีคาํนวณได
3. นําสถิติไปวิเคราะหขอมูล และสรุปผล  ในงานอาชีพและชีวิตประจําวันได
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความหมายและขอบขายของสถิติ  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย

ของขอมูล คะแนนมาตรฐาน การประมาณคาเฉล่ียประชากร การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การทดสอบเก่ียว
กับคาเฉล่ียของประชากร และสัดสวนของประชากร การทดสอบ ไคสแควร การวิเคราะหถดถอย และสห
สัมพันธ

3000-1525 แคลคูลัส 1 3 (3)
(Calculus 1)  ผานการเรียนวิชาคณิตศาสตร 2 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัล
2. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกตอนุพันธและอินทิกรัลไปใช
ประกอบในวิชาชพี

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ ลิมิต อนุพันธ อินทิกรัล การประยุกต
อนุพันธและอินทิกรัล

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต และนําไปใชในการแก
ปญหา

2. สามารถนําความรูเรื่อง  ลิมิต  อนุพันธ  อินทิกรัล  และบทประยุกต  ไปใชในวิชาชีพได
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับ  ความหมายของลิมิต  การหาคาลิมิตของฟงกช่ัน  ความตอเน่ืองของฟงกช่ัน  กฎ สี่ขั้น
ของอนุพันธ  อนุพันธฟงกชั่นพืชคณิต  อนุพันธฟงกช่ันตรีโกณมิติ  และอินเวอรฟงกช่ันตรีโกณมิติ  อนุพันธ
ฟงกช่ันเอกซโปเนนเชียลและลอการิธึม  อนุพันธอันดับสูง  กฎของลูกโซ  การหาอนุพันธโดยปรยิาย(Implicit 
differentiation) การประยุกตของอนุพันธ  ความเร็วและความเรง  คาสูงสุดและคาต่ําสุด คาเชิงอนุพันธ 
(Differential) อินทิกรัลฟงกช่ันพืชคณิต ฟงกช่ันตรีโกณมิติ และอินเวอรฟงกช่ันตรีโกณมิติ  ฟงกช่ันเอกซโป
เนนเชียลและลอการิธึม  เทคนิคการ อินทิเกรต  อินทิกรัลจํากัดเขต และการประยุกต

3000-1526 แคลคูลัส 2 3 (3)
(Calculus 1) ผานการเรียนวิชาแคลคูลัส 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ เรื่อง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ัน  ไฮ
เพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation)

2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน  อันดับ
และอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต
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3. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง ฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ัน       ไฮ
เพอรโบลิก  และการหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) ไปใชใน  วิชา
ชีพ

4. เพ่ือใหสามารถนําความรูเร่ือง อินทิกรัลไมตรงแบบ สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน อันดบั
และอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต  ไปใชในวิชาชีพ

5. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับวิชาแคลคลูลัส
มาตรฐานรายวิชา

1. มีความรูความเขาใจในเร่ือง แคลคลูลัส และนําไปใชในการแกปญหา
2. สามารถนําความรูเร่ืองแคลคลูลัสไปประยุกตใชในวิชาชีพได
3. สามารถนําความรูในเร่ืองแคลคลูลัส ไปใชในการศึกษาตอข้ันสูงได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก  การหาอนุพันธและอินทิกรัลฟงกช่ันไฮเพอรโบลิก อินทิกรัลไม

ตรงแบบ  การหาอนุพันธของฟงกช่ันหลายตัวแปร (Partial differentiation) สมการดิฟเฟอรเรนเชียลเบ้ืองตน
อันดับและอนุกรม  การแปลงลาปลาซ  การอินทิกรัลหลายช้ันกับการประยุกต
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วิชาเรียนรวม 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศกัราช 2546 

 
รายวิชากลุมปรับพ้ืนฐานรวม 
3100-0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 3 (5) 
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4) 
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
3100-0004 วัสดุชาง 2 (2) 
3100-0005 งานวัดละเอียด 2 (3) 
3100-0006 งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป 2 (4) 
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน 2 (4) 
 
รายวิชากลุมบรหิารงานคุณภาพ และกลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
3000-0102 การเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 3 (3) 
 

3000–0201 โปรแกรมสําเรจ็รูปในงานอาชีพ 3 (4) 
3000–0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
3000–0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4) 
3000–0204 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน 3 (4) 
3000–0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 
รายวิชาเรียนรวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 3 (3) 
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3) 
3100-0105 กลศาสตรเครื่องจักรกล 3 (3) 
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4) 
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3 (3) 
3100-0108 ช้ินสวนเครื่องกล 3 (3) 
3100-0109 การสงถายกําลงั 3 (3) 
3100-0110 การสงถายความรอน 2 (3) 
3100-0111 เทอรโมไดนามกิส 3 (3) 
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3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 (3) 
3100-0113 โลหะวิทยา 3 (3) 
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 (3) 
3100-0115 กรรมวิธีการผลติ 2 (3) 
3100-0116 การขนถายวัสดุ 2 (3) 
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3) 
3100-0118 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3) 
 

3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 2 (3) 
3100-0151 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3) 
3100-0152 การบริหารงานอุตสาหกรรม 2 (2) 
3100-0153 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 2 (2) 
3100-0154 การศึกษางาน 2 (2) 
3100-0157 การวางแผนและควบคุมการผลิต 2 (2) 
3100-0158 การจัดการความปลอดภัย 2 (3) 
 
วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
3100-0221 เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2 (3) 
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 3 (3) 
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5) 
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3) 
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 2 (3) 
3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย 2 (4) 
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3) 
 
รายวิชาเรียนรวมคณะวิชาเคมี 
3100-0601 เคมีท่ัวไป 4 (5) 
3100-0602 เคมีอินทรียท่ัวไป 4 (5) 
3100-0603 เคมีฟสิกสท่ัวไป 4 (5) 
3100-0604 เคมีวิเคราะหท่ัวไป 4 (5) 



 

รายวิชาเรียนรวม ประเภทวิชาอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรมสิ่งทอ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข - 3

รายวิชากลุมปรับพื้นฐานรวม 
 
3100-0001 งานเทคนิคพ้ืนฐาน 3 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ การแปรรูปช้ินงานโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถปรับแตง ปรับตั้งและลับคมตัดเครื่องมือกลและแปรรูปช้ินงานโลหะในงาน

เทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือท่ัวไปและงานเทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล 
2. เลือก ปรับแตง ปรับตั้งและลับคมตัดเครื่องมือกลในงานเทคนิคพื้นฐานชางเครื่องกล 
3. รางแบบบนชิ้นงาน แปรรูป ข้ึนรูป ประกอบและปรับชิ้นงานโลหะดวยเครือ่งมือ (Handtool) 

และเครื่องมือกลเบื้องตนตามแบบสั่งงาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการใชงาน การบํารุงรักษา เครื่องมือท่ัวไป (Hand tools) เครื่องมือ
วัด เครื่องมือกล เครื่องมืองานโลหะแผน การรางแบบ (Lay out) งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับ
คมตัด งานทําเกลียว งานควานฝงหัวสกรู งานย้ําหมุด งานปรับและประกอบ งานเคาะขึ้นรูป งานเชื่อมไฟฟา 
เชื่อมแกสรอยตอแบบตางๆ งานวัดและตรวจสอบชิ้นงาน 
 
3100-0002 เขียนแบบเทคนิค 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบทางเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ 
2. เพื่อใหสามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติท่ี

ซับซอนและแบบสั่งงาน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเขียนแบบทางเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ 
2. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ กระดาษและเขียนตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิต 
3. เขียนภาพสองมิติภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติท่ีซับซอน 
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คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เสน 
ตัวเลข ตัวอักษร มาตรสวน องคประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใชอุปกรณเขียนแบบ
เบื้องตน การเขียนเสน มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณงานชางอุตสาหกรรม การใชมาตรสวน การบอกขนาด
มิติ การสรางรูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมท่ี 
1 และมุมท่ี 3 ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด ภาพชวย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติท่ีซับซอนและ
แบบสั่งงาน การอานสัญลักษณเบื้องตนในงานชางอุตสาหกรรม 
 
3100-0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา 
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณและวงจรไฟฟา-

อิเล็กทรอนิกส 
3. เพื่อใหสามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
4. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา 
2. เขาใจหลักการใชงานเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณและวงจรไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส 
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน มาตรการเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตานทาน ตัวนํา ฉนวน แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยวัดไฟฟา การ
ใชเครื่องมือวัดไฟฟาเบื้องตน สัญลักษณและอุปกรณติดตั้งไฟฟา สายไฟฟา อุปกรณปองกันและการตอสายดิน 
การทํางานของเครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก โครงสราง สัญลักษณ คุณสมบัติ และวงจรใชงานของตัวตานทาน      
คาปาซิเตอร อินดักเตอร ไดโอด ทรานซิสเตอร เอสซีอาร วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หมอแปลงไฟฟา สวิตช 
ข้ัวตอสาย ปลั๊ก แจค รีเลย ลําโพง ไมโครโฟน  เครื่องมือกล  หัวแรงบัดกรี คีม ไขควง  การใชเครื่องมือวัด
พื้นฐานที่จําเปนในทางอิเล็กทรอนิกส  มัลติมิเตอร เครื่องจายกําลังงานไฟฟา เครื่องกําเนิดสัญญาณ และ
ออสซิลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 
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3100-0004 วัสดุชาง 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน คุณสมบัติการใชงาน
ของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหสามารถจําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน คุณสมบัติการใชงานของวัสดุในงาน

อุตสาหกรรม 
2. จําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
3. จัดระบบการตรวจสอบ ปองกันการกัดกรอนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การกัดกรอนและการปองกันวัสดุชนิด
ตางๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุตาง ๆ ท่ีมีตอโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิง 
และสารหลอลื่น วัสดุไฟฟา วัสดุอิเล็กทรอนิกส วัสดุกอสราง และวัสดุสังเคราะห  การตรวจสอบวัสดุเบื้องตน 
 
3100-0005 งานวัดละเอียด 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบกับงาน
ช้ินสวนเครื่องกล 

2. เพื่อใหสามารถเลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวัดและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรมตรวจสอบ
ช้ินงานตามมาตรฐาน 

3. เพื่อใหมีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบตอการทํางานและความปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบกับงานชิ้นสวนเครื่องกล 
2. เลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวดัและตรวจสอบในงานอุตสาหกรรมทําการตรวจสอบชิ้นงานตาม

มาตรฐาน 
คําอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หนาท่ี การใชงาน และบํารุงรักษา 
เครื่องมือวัดละเอียดแบบมีสเกล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับน้ํา เครื่องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนไดมีสเกล เวอร
เนียร-ดาลิปเปอร ไมโครมิเตอร นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่องมือวัดละเอียดแบบถายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริง
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วัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่องมือวัดละเอียดแบบคาคงที่ เกจกามปู เกจทรงกระบอก เกจบลอก เกจวัด
เกลียว  บรรทัดตรวจสอบความเรียบ เกจวัดความเรียบผิว 
 
3100-0006 งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้งเครื่องยนต เครื่องมือกล 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนปฏิบัติการถอดประกอบ ติดตั้งและปรับตั้งช้ินสวนยึดประสาน ช้ินสวน

ท่ัวไปและชิ้นสวนสงกําลัง เครือ่งยนต เครื่องมือกล 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้งเครื่องยนต เครือ่งมือกล 
2. วางแผน เตรียมงาน ตรวจวิเคราะหการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ช้ินสวนยึดประสาน ช้ินสวน

ท่ัวไปและชิ้นสวนสงกําลัง เครือ่งยนต เครื่องมือกล 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือและอุปกรณชวยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบใน
งานสวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยท่ัวไป การวางแผนปฏิบัติการ การถอด
ประกอบชิ้นสวนยึดประสานและชิ้นสวนทั่วไป สลัก สกรู โบลตและนัต หมุดย้ํา สปริง กลไก การถอด
ประกอบชิ้นสวนสงกําลัง เพลา ลิ่ม สไปลน รองลื่น ตลับลูกปน เฟอง สายพานและพุลเลย ลูกเบี้ยว คลัตช คัป
ปลิง เบรก ความปลอดภัยเฉพาะงาน 
 
3100-0007 งานเชื่อมและโลหะแผน 2 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและโลหะแผน 
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมอือุปกรณ ข้ึนรูป ประกอบงานโลหะแผน 
3. เพื่อใหสามารถเตรียมช้ินงาน เครื่องมืองานเชื่อมและเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ และแลน

ประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตัวตัวที 
4. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและโลหะแผน 
2. เขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมอือุปกรณ ข้ึนรูป ประกอบงานโลหะแผน 
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3. เตรียมช้ินงาน เครื่องมืองานเชื่อมและเชื่อมแกส อารกลวดหุมฟลักซ และแลนประสานแผน
เหล็กกลา รอยตอชน ตัวตัวทีและตอหนาแปลน 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเชื่อมแกสและเชื่อมไฟฟาเบื้องตน การแลนประสาน การเชื่อมแผน
เหล็กกลาในตําแหนงทาเชื่อมตางๆ  รอยตอชน ตัวตัวทีและตอหนาแปลน งานโลหะแผนเบื้องตน การเขียน
แผนคลี่อยางงาย การข้ึนรูป การประกอบชิ้นงานโลหะแผน 
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รายวิชากลุมบริหารงานคณุภาพ และกลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
 
3000-0101 การพัฒนางานดวยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 3 (3) 
 (Work Development with Quality Management System and Productivity) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญ หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตน และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่ม

ผลผลิตในการทํางาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 
2. จัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ 
3. เลือกใชกิจกรรมการเพิ่มผลผลติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 
4. วางแผนพัฒนางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความสําคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต  หลักการบริหารงานคุณภาพ  

และเพิ่มผลผลติ  กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดวยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต 
การประยุกตใชระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผนและพัฒนางาน 
 
3000-0102 การเพิ่มประสทิธิภาพในองคกร 3 (3) 
 (Organization Efficiency) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 
2. เพื่อใหสามารถพัฒนาตนและองคกรดวยกลยทุธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคกร 
3. เพื่อใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการพัฒนาตนและมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในองคกร 
2. สํารวจตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทํางานตามหลักการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในองคกร 
3. วางแผนพัฒนาองคกรดวยหลกัการและกลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ความหมาย  ปรัชญาและอุดมการณในการเพิ่มประสิทธิภาพองคกร  การจัด

องคกร   วัฒนธรรมและพฤติกรรมการทํางาน  การพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพ   กลยุทธการเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการทํางานในองคกรดวยการสรางบรรยากาศในการทํางาน  การสื่อสาร  การสั่งการ  การ
ฝกอบรม  การสาธิตวิธี-ทํางาน   การสอนแนะ  และการกํากับงาน  
 
3000–0201 โปรแกรมสําเรจ็รูปในงานอาชีพ 3 (4) 
  (Computer Package at Work) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจโครงสรางและการใชงานของโปรแกรมสําเร็จรปูสําหรับงานอาชีพ 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูดานการจัดทําเอกสาร การจดัการฐานขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลงานและการผลิตสื่อ ในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูดานการจัดการเอกสาร 
2. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูในการจัดการฐานขอมูลเบื้องตน 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อการวิเคราะหขอมูล 
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อการผลิตสื่อและการนําเสนอผลงาน 
5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูลเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในงานอาชีพ การจัดการ

เอกสาร การจดัการฐานขอมูล การวิเคราะหขอมูล  การนําเสนอผลงานดวยคอมพิวเตอรสื่อผสมและการใช
คอมพิวเตอรเพือ่การผลิตสือ่ประเภทตางๆ   การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3000–0202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3 (4) 
 (Computer Programming) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. เพื่อใหสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
2. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ 
3. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี  ผังโครงสราง ผังงาน การเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรอืภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA หรืออื่น ๆ   Data 
Type, Operators, Input / Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ 
File Handling)  การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3000–0203 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน 3 (4)  
 (Introduction to Information Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศ 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานสารสนเทศ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
2. ประยุกตใชระบบคอมพิวเตอรเครือขายเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
3. ประยุกตใชระบบอินเทอรเน็ตเพื่อการจัดการสารสนเทศ 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ   ระบบคอมพิวเตอร   ฮารดแวรและ

ซอฟตแวร รูปแบบขอมูล อุปกรณรับ-สงขอมูล  การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและการจัดการขอมูล โปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน ระบบเครือขายและอินเทอรเนต็ การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อ
พัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 

 
3000–0204 ระบบฐานขอมูลเบ้ืองตน 3 (4) 
 (Introduction to Database System) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูจัดการระบบฐานขอมูล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
2. วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล 
3. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูเพื่อการจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ 
4. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานและพัฒนาโปรแกรม 
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5. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System)  
ระบบฐานขอมูล (Database System)  แบบจําลองขอมูล (Data Modeling) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational 
Database System) ภาษาสอบถามฐานขอมูล (Database Query Language)  การออกแบบฐานขอมูล การทําให
เปนบรรทัดฐาน (Normalization)  การใชโปรแกรมสําเร็จรูประบบฐานขอมูล   การสืบคนขอมูล สารสนเทศ
เพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3000–0205 คอมพิวเตอรกราฟกส 3 (4) 
 (Computer Graphics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟกส ซอฟตแวรกราฟกส และระบบสื่อสารกราฟกส 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูกราฟกส 
3. เพื่อใหมิกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วิเคราะหและเลือกใชโปรแกรมกราฟกส 
2. ติดตั้งโปรแกรมสําเร็จรูปดานกราฟกส 
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกสในงานอาชีพ 
4. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคพื้นฐานของกราฟกส โครงสรางซอฟตแวรกราฟกส การใชตัว

ประสานโปรแกรมประยุกตกราฟกส (Graphic Application Programming Interface)     แบบจําลองสี (Color 
Model), ระบบพิกัด (Co-ordinate), การยอ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Rotation), Translation, Viewing 
Transformation, Clipping, ระบบกราฟกส,  Raster  and  Vector Graphic Systems,  การสื่อสารกราฟกส 
(Graphic Communications), แบบจําลองเชิงเรขาคณิต (Geometric Modeling)  เทคนิคการใหแสงและเงา 
(Rendering)  พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวดวยคอมพวิเตอร (Computer Animation) การสรางภาพนามธรรม 
(Visualization) ภาพเสมือนจรงิ  (Virtual Reality),  Computer  Vision   และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกส 
การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
 
3000-0206 การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย 3 (4) 
 (Computer Assistance in Designs) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
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3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. ติดตั้ง ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของโปรแกรมการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย 
2. ประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ 
3. ประยุกตใชคอมพิวเตอรสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อพัฒนางานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบ การใชชุดคําสั่งในการสราง

ภาพ 2 มิติ  (เชน การสรางเสน วงกลม สวนโคง เสนตอเนื่อง เสนกระดูกงู (Spline)  การใชคําสั่งในการแกไข
ปรับปรุง การแปลง (Transform)  การจัดการภาพ  การกําหนดขนาดและสัญลักษณ  การจัดการไฟล การพิมพ 
(ตัวอยางโปรแกรมที่ใช  เชน  AutoCAD,  CADKEY,  MASTERCAM เปนตน)    การสืบคนขอมูล สารสนเทศ
เพื่อพัฒนางานอาชีพดวยคอมพิวเตอร 
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รายวิชาเรียนรวมประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักสถิตศาสตร  การใชเวกเตอรชวยในการคํานวณแรงในโครงสรางและ
เครื่องจักรกล 

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหแรงในโครงสรางและเครื่องจักรกล  หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตท่ี
เกี่ยวกับสถิตศาสตร  และสามารถแกปญหาสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา  มี
ความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. คํานวณแรงและโมเมนตบนระนาบและปริภูมิโดยใชเวกเตอรและเครื่องคํานวณชวย 
2. วิเคราะหแรงในชิ้นสวนโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล 
3. คํานวณเกี่ยวกับแรงกระจายและสถิตศาสตรของไหล 
4. หาจุดศูนยถวงและเซนทรอยด และคาโมเมนตความเฉื่อยของรูปทรงเรขาคณิต 
5. คํานวณเกี่ยวกับแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาวิธีการแกปญหาโจทยทางวิศวกรรมโดยใชหลักสถิตศาสตรและเวกเตอรชวยเกี่ยวกับ  ระบบ
ของแรง  ชนิดของแรง  โมเมนตและแรงคูควบ  สมดุล  แผนภาพวัตถุอิสระ  โครงสรางและหลักการวิเคราะห
เบื้องตน  แรงกระจาย  สถิตศาสตรของไหล  จุดศูนยถวงและเซนทรอยด  โมเมนตความเฉื่อย  และความเสียด
ทาน    การแกปญหาโจทยสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ 
 
3100-0103 กลศาสตรของไหล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักสถิตศาสตรและหลักของพลังงานของไหล 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลของกลศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับ       

ของไหล    มีความตระหนักถงึประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักสถิตศาสตรของไหลและการเคลื่อนที่ของของไหล 
2. คํานวณเกี่ยวกับสถิตศาสตรของไหล 
3. คํานวณเกี่ยวกับแรงและพลังงานการไหลโดยใชสมการการไหล 
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4. คํานวณปริมาณและอัตราการไหลในทอตรง ทอโคง และรอยตอ 
คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาคุณสมบัติของของไหล  ความหนืด  การสมดุลของของไหลที่อยูนิ่ง  การหาแรงกระทํากับวัตถุท่ี
จม  แรงพยุง และแรงลอยตัว  สมการโมเมนตัมและพลังงาน  สมการการไหลตอเนื่อง  สมการการไหล
สม่ําเสมอ  การไหลในทอ  การไหลในทอโคง   การวัดอัตราการไหล 
 
3100-0105 กลศาสตรเคร่ืองจักรกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของกลไก  การหาความเร็วและความเรงของกลไก
เครื่องจักรกล 

2. เพื่อใหสามารถหาการเคลื่อนที่ ความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและ
การคํานวณ 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับการทํางานของกลไกและใชเหตุผลของกล
ศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล   มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล 
2. คํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล 
3. หาระยะการเคลื่อนที่ของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ 
4. หาความเร็วของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธกีราฟกและวิธีคํานวณ 
5. หาความเรงของกลไกในเครื่องจักรกลโดยวิธกีราฟกและวิธีคํานวณ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล การคํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล เชน สายพาน 
เชือก สลิง โซ เฟอง ฯลฯ  การเคลื่อนที่ของจุดและเสน  การเคลื่อนที่ของชิ้นสวนหรอืกลไกเครื่องจักรกล  การ
หาความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ 
 
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส 3 (4) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติก ระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุม 
2. เพื่อใหสามารถออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิกทั้งแบบเชิงกล

และแบบไฟฟา 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก 

และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกและระบบควบคุม 
2. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกแบบเชิงกล 
3. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบนิวเมติกแบบไฟฟา 
4. เขาใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกและระบบควบคุม 
5. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกแบบเชิงกล 
6. ออกแบบ ติดตั้ง และบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกแบบไฟฟา 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบนิวเมติก หลักการทํางานเบื้องตนของระบบนิวเมติก 

อุปกรณในระบบนิวเมติก เชน ปมลม วาลว อุปกรณทํางานรวมทั้งระบบสุญญากาศ ฯลฯ การเขียนผังวงจรนิว
เมติกและการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกแบบทํางานตอเนื่อง อุปกรณไฟฟาและ
โซลินอยดวาลว  การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกควบคุมการทํางานดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบนิวเมติก 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฮครอลิก หลักการทํางานเบื้องตนของระบบไฮดรอลิก 
อุปกรณในระบบไฮครอลิก เชน น้ํามันไฮดรอลิก  ชุดตนกําลัง วาลว และ อุปกรณทํางาน ฯลฯ  การเขียนผัง
วงจรไฮดรอลิก การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิกควบคุมดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบไฮดรอลิก 
 
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของ
วัสด ุ

2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชหลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจ
ช้ินสวนโครงสรางและเครื่องจกัรกล 

3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชหลักเหตุผลของกลศาสตรของแข็งในการ
แกปญหา มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุมคาของวัสด ุ

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของวัสด ุ
2. คํานวณความแข็งแรงของชิ้นสวนเนื่องจากอณุหภูมิและการตอกันโดยใชแนวเชื่อมและหมุดย้ํา 
3. คํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน 
4. คํานวณความแข็งแรงของเพลารับแรงและทอรก 
5. คํานวณความแข็งแรงของคานรับแรงและโมเมนตดัด 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาแนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด  ความสัมพันธระหวางความเคนและ

ความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุนของฮกุ  มอดุลัสความยืดหยุน  ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง  
ความเคนในวัสดุซึ่งตอกันโดยการเชื่อมและโดยการใชหมุดย้ํา  ความเคนในภาชนะความดัน  การบิดของเพลา  
ทฤษฎีของคาน  แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด  ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน  การหาระยะแอน
ตัวของคานโดยวิธีโมเมนต-พื้นที่  พื้นฐานการรวมความเคน  การประยุกตความรูในงานอาชีพ 
 
3100-0108 ชิ้นสวนเครื่องกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจชนิด  หนาท่ี  มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและเลือกใชช้ินสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล และมีความ

ตระหนักถึงประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการใชช้ินสวนเครื่องกล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจชนิด หนาท่ี และมาตรฐานของชิ้นสวนเครื่องกล 
2. คํานวณและเลือกใชช้ินสวนตอยึดเชิงกลที่ใชหลักการของลิม่ 
3. คํานวณและเลือกใชเกลียว 
4. คํานวณและเลือกใชช้ินสวนสงกําลัง 
5. คํานวณและเลือกใชตลับลูกปนและการหลอลื่น 
6. คํานวณและเลือกใชระบบงานสวมระบบไอเอสโอ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาชนิด  หนาท่ี  มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล รวมท้ังการคาํนวณและ

เลือกใชในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุงทางเครื่องกล  เกี่ยวกับ  ช้ินสวนตอยึดท่ีใชหลักการของลิ่ม 
เชน  สลัก  ตัวเรียว ลิ่ม  สไปลน ฯลฯ  ช้ินสวนยึดประสานดวยเกลียว  ช้ินสวนสงกําลงั เชน  สปริง  เฟอง  
คลัตซ  สายพาน โซกําลัง  เพลา  รองลื่น ฯลฯ  ตลับลูกปนและการหลอลื่น  การคํานวณงานสวมระบบ
ไอเอสโอ 
 
3100-0109 การสงถายกําลงั 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงกําลัง
เชิงกล 

2. เพื่อใหสามารถคํานวณและทดสอบการทํางานของระบบสงถายกําลังเชิงกล 
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3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับกลไกการทํางานของระบบสงถายกําลัง และมี
กิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงถายกําลังเชิงกล 
2. คํานวณและทดสอบขบวนเฟอง เฟองและโซ และสายพาน 
3. คํานวณและทดสอบลูกเบี้ยว 
4. คํานวณและทดสอบคัปปลิง 
5. คํานวณและทดสอบระบบสงถายกําลังเชิงกลเฉพาะงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการทดสอบรวมทั้งการคํานวณเกี่ยวกับ  การเคลื่อนที่  ความเร็ว  และความเรง ของ

ระบบสงถายกําลังเชิงกล ประกอบดวย  ขบวนเฟอง  เฟองและโซ  สายพาน  ลูกเบี้ยว  คัปปลิง  และระบบสง
ถายกําลังเชิงกลเฉพาะงานอาชีพ 
 
3100-0110 การสงถายความรอน 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังส ี
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและทดสอบการถายเทความรอนของวัสดุและอุปกรณแลกเปลี่ยนความ

รอน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับปรากฏการณของความรอน ตระหนกัถึงการ

ประหยัดพลังงาน มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังส ี
2. คํานวณและทดสอบการนําความรอนของวัสด ุ
3. คํานวณและทดสอบการพาความรอนของวัสด ุ
4. คํานวณและทดสอบการแผรังสีของวัสด ุ

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการสงถายความรอนโดยการนําความรอน  การพาความรอน  การแผรังสีความรอน  การนํา

ความรอนเมื่อสภาวะตางๆ คงที่ แบบหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ  การพาความรอนแบบอิสระ  การพาความ
รอนแบบบังคับ  การแผรังสคีวามรอน  การดูดกลืน และการแผกระจายความรอนของวัตถุดํา  อุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน 
 



 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546  (ปวส. 2546) 

ข - 18

3100-0111 เทอรโมไดนามกิส 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหกระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร และตระหนักถึง

ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ 
2. วิเคราะหกระบวนการทางอุณหพลศาสตร 
3. วิเคราะหวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร  คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์  สถานะแกสอุดมคติ  

กฎของอุณหพลศาสตร  สเกลอุณหภูมิ  พลงังาน  ระบบควบคุม  เอนทัลป (enthalpy)  เอนโทรป (entropy)  
กระบวนการ  วัฎจักรและวัฎจกัรทวน  วัฎจักรกําลังเบื้องตน  วัฎจักรเครือ่งอดัอากาศ 
 
3100-0112 วัสดุอุตสาหกรรม 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแบงกลุม คุณสมบัติ และการใชงานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับวัสดุศาสตร และตระหนักถึงประสิทธิภาพ

และความประหยัด มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. อานและเขียนรหัสวัสดุตามมาตรฐาน ISO, JIS, DIN, BS, AISI, และ มอก. 
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน 
3. ปรับปรุงคุณสมบัติและการใชงานของโลหะ รวมท้ังการปองกันการกัดกรอนของโลหะ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการแบงกลุม คุณสมบัติ และการใชงานของวัสดอุุตสาหกรรม คุณสมบัติทางกายภาพ  ทาง

กล และทางเคมีของโลหะ  การปรับปรุงคุณสมบัติและการใชงานของโลหะ  การกัดกรอนในโลหะและการ
ปองกัน   คุณสมบัติของอโลหะซึ่งใชในงานอุตสาหกรรม  วัสดุสังเคราะห  ระบบและสัญลักษณของวัสดุตาม
มาตรฐานนิยม เชน ISO, JIS, DIN, BS, AISI,  มอก. ฯลฯ 
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3100-0113 โลหะวิทยา 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติทางโครงสรางจุลภาคและมหภาคของโลหะ 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนกระบวนการงานหลอและชุบแข็ง  การปรับปรุงโครงสรางของโลหะ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางโลหะวิทยาในการแกปญหา มีกิจ

นิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจคุณสมบัติทางโครงสรางจุลภาคและมหภาคของโลหะ 
2. จัดเตรียมช้ินทดสอบความแข็ง 
3. ตรวจสอบโครงสรางจุลภาคของโลหะ 
4. ตรวจสอบโครงสรางมหัพภาคของโลหะ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ  ทางเคมี และทางกลของโลหะ  ความสัมพันธระหวางความเคนและ

ความเครียด  อะตอมของอนุภาค  โครงสรางโมเลกุล  โครงสรางอสัณฐาน  โครงสรางผลกึ   ระบบโครงสราง
ผลึก  ดัชนีมิลเลอร  ทิศทางและระนาบในผลึก  ขอบกพรองในผลึก  การเปลี่ยนรูปของโลหะ  การคืนตัวการ
เกิดผลึกใหม  การเติบโต (grain growth) โลหะผสม  กระบวนการแข็งตัวของโลหะ  โครงสรางจากการแข็งตัว
ของงานหลอ  เฟสและแผนภาพสมดุล ของหนึ่งธาตุ  สองธาตุ และสามธาตุ  การปรับปรุงพัฒนา และควบคุม
โครงสรางของโลหะชนิดตางๆ เหล็กหลอ  โลหะที่ไมใชเหล็ก   และโลหะผสม    ปฏิบัติการเตรียมช้ินทดสอบ
ความแข็ง   การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค และมหัพาค 
 
3100-0114 การทดสอบวัสดุ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและไมทําลาย 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการและสรุปผลการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุเกี่ยวกบั ความเคน การบิด  

การดัด การรับแรงกระแทก และการทดสอบแบบไมทําลาย 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวัสดุศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางาน

ดวยความรอบคอบและปลอดภัยและมีจริยธรรมในการบันทึกและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย 
2. ทดสอบคุณสมบัติการรับความเคนของวัสดุ ประกอบดวย  การดึง  การอัด และการเฉือน 
3. ทดสอบคุณสมบัติการบิดและการดัดของวัสดุ 
4. ทดสอบคุณสมบัติการรับแรงกระแทกของวัสดุ 
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5. ทดสอบแบบไมทําลายโดยรังสีเอ็กซและอัลทราโซนิกส 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง  การอัด  การเฉือน  
การบิด  การดัด  การกระแทก  การทดสอบความแข็ง  การทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไมทําลาย 
 
3100-0115 กรรมวิธีการผลติ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการผลิตและการแปรรูปวัสด ุ
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชกรรมวธิีการผลิตและปรับปรุงลักษณะชิ้นงานไดอยางเหมาะสม 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต มีกิจนิสัยในการทํางาน

ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจกระบวนการผลิตและการแปรรูปวัสด ุ
2. เลือกใชกรรมวธิีการผลิตไดเหมาะสมกับชิ้นงาน 
3. ปรับปรุงลักษณะของชิ้นงานใหเหมาะสมกับกรรมวิธีการผลิต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษากระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ เชน กระบวนการหลอ, mechanical working, electrical 

machining, chemical machining, และ metal cutting โดยเนนถึงหลักการทาํงานของเครื่องจักร ท่ีใชในการผลิต
แตละกรรมวิธี  ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแตละกรรมวิธ ี
 
3100-0116  การขนถายวัสดุ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการขนถายวัสด ุ
2. เพื่อใหสามารถวางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละสาขา

อาชีพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูและจัดระบบงานใชมีประสิทธิภาพ มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการขนถายวัสดุและนํากฎเกณฑไปใชกับระบบขนถายวัสด ุ
2. วางผังและออกแบบระบบขนถายวัสดุตามกระบวนการผลิต  
3. เลือกใชระบบขนถายวัสดุไดเหมาะสมกับกระบวนการผลิต 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและเลือกใชระบบขนถายวัสดุโดยพิจารณาความสําคัญ ความหมาย  

องคประกอบ  ประโยชน และกฎเกณฑ   การนํากฎเกณฑไปใชกับระบบการขนถายวัสดุ เชน ระบบการขนถาย
วัสดุแบบตอเนื่อง  ระบบสายพาน  สกรูขนถาย  ระบบขนถายดวยน้ําหนกัตัวเอง  ระบบขนถายดวยแรงเขยา  
ระบบขนถายดวยนิวเมติกส  ระบบขนถายวัสดุท่ีไมใชรางอุปกรณชวยขนสง  โกดัง และสโตร 
 
3100-0117 มาตรวิทยาวิศวกรรม 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวัดและการสอบเทียบปริมาณและเครื่องมือวัดเชิงมิติและเชิงกล 
2. เพื่อใหสามารถวัดและสอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติและเชิงกล  ใชและบํารุงรักษาเครื่องมอืวัด

และอุปกรณ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ และปลอดภัย มคีวามตระหนักถึง

คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักเบื้องตนในการวัดและสอบเทียบในงานมาตรวิทยา 
2. หาคาสถิติในงานมาตรวิทยาเบื้องตน 
3. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดเชิงมิติ 
4. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดเชิงกล 
5. เขาใจหลักเบื้องตนในการสอบเทียบเครื่องมอืวัดเชิงมิต ิ
6. สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติท่ัวไปในงานงานวิศวกรรม 
7. เขาใจหลักเบื้องตนในการสอบเทียบเครื่องมอืวัดเชิงกล 
8. สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงกลทั่วไปในงานงานวิศวกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวดัและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม   บทบาทและ

ความสําคัญของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่งตวงวัดของประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 9000 
ISO 14000  และ HACCP     หลักการวัด   มาตรฐาน   ระบบของการวัด   ปริมาณและหนวย   นิยามศัพทมาตร
วิทยา   วิธีการวัด   คาความผิดพลาดในการวัด  การใชสถิติในการวัดและตรวจสอบ  การหาคาความไมแนนอน 
(uncertainty)  มาตรฐาน ISO/IEC 17025 สําหรับหองปฏิบัติการ  การรักษาสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ  
การใชและบํารุงรักษาเครื่องมอืวัดเชิงมิติ เชน  แทนระดับ  เวอรเนียร   ไมโครมิเตอร   เกจหนาปด  เกจ บล็อก   
เครื่องมือวัดมุม   เปนตน    เครื่องมือวัดเชิงกล เชน  เครื่องช่ัง  เครื่องวัดแรงและทอรก มาตรความดัน  มาตรอัตรา
การไหล เปนตน   สอบเทียบตามขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibrate Procedures) สอบเทียบเครื่องมือวัดเชิงมิติและ
เครื่องมือวัดเชิงกลซึ่งใชท่ัวไปในงานวิศวกรรม    การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ 
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3100-0118 การออกแบบเครื่องจักรกล 3 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเครื่องจักรกล 
2. เพื่อใหสามารถคํานวณและออกแบบเครื่องจักรกล 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและประหยัด 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลและเลือกใชวัสดุ 
2. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนซึ่งมีความเคนผสมและใชทฤษฎีความเสียหาย 
3. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนภายใตภาระความลา 
4. คํานวณและออกแบบรอยตอดวยหมุดย้ําและสลักเกลียว 
5. คํานวณและออกแบบลิ่ม สลัก  ตัวเรียว  เพลา  สปริง  และสกรูสงกําลัง 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการออกแบบเครื่องจักรกลโดยพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุ     ทฤษฎีความเสียหาย    และ

ความลา   การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย  รอยตอดวยหมุดย้าํและสลักเกลียว  ลิ่ม สลัก ตัวเรียว 
เพลา สปริง และสกรูสงกําลัง  การทําโครงงานออกแบบเครื่องจักรกล 
 
3100-0150 การควบคุมคุณภาพ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหเขาใจหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต 
2. เพื่อใหสามารถประยุกตใชและสรางแผนภูมคิวบคุม การชักตัวอยางเพือ่การยอมรับสินคา และ

ระบบคุณภาพอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. สรางแบบหรือฟอรมในการเกบ็ขอมูลของกระบวนการผลิตตามหลักสถิติ 
2. เลือกใชแผนภมูิควบคุมเพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต 
3. วางแผนการชักตัวอยางแบบแปรผันและแบบตามลักษณะของผลผลิต 
4. จัดตั้งกลุมบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ การวิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ  สถิติเบื้องตนซึ่ง

เกี่ยวของกับการควบคุมคุณภาพ  ขอมูลจากงานผลิต  การควบคุมกระบวนการดวยแผนภูมิควบคุม   การ
วางแผนการชักตัวอยางเพือ่การยอมรับ   ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000  การวางแผน 
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และนโยบายในการบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ  การพัฒนาและแนวคิดของการควบคุมคุณภาพ
เบ็ดเสร็จ (TQC)  
 
3100-0151  ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดสภาพแวดลอมและการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
2. เพื่อใหสามารถกําหนดเทคนิควิธีการควบคุมและกําจัดมลพิษในงานอุตสาหกรรม ตาม

พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการจัดความปลอดภัยและควบคุมมลพิษตามมาตรฐานและขอกําหนดของกฎหมาย 
2. ระบุสาเหตุและดําเนินการปองกันโรคจากการทํางานอาชีพ 
3. ดําเนินการปองกันอันตรายและปรับปรุงสภาพแวดลอมในงานอาชีพ 
4. จัดอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม  สาเหตุและมาตรการ  ปองกัน

โรคจากการประกอบอาชีพ  สาเหตุและมาตรการปองกันอบัุติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ  อันตรายและการ
ปองกันสภาพแวดลอมในงานอาชีพ เกี่ยวกับ การสั่นสะเทือน  เสียง  แสงสวาง  การแผรงัสี  อุณหภูมิ  ไฟฟา 
และสารเคมี  นโยบายความปลอดภัย  เทคนิคการจัดการความปลอดภัย  การฝกอบรมคนงานใหม  เครื่อง
ปองกันอันตราย    การเคลื่อนยายวัสดุและอุปกรณตางๆ  การเตรียมการระวังลวงหนาเกี่ยวกับอัคคีภัย  การจัด
อนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน  สุขาภิบาล  สุขอนามัย  การตรวจรางกาย   การปฐมพยาบาล   หลักการทั่วไปใน
การชวยเหลอืผูประสบเหตุ   พระราชบัญญัติโรงงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย  พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอมท่ี
เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม   เทคนิควิธีในการควบคุมและกําจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม 
 
3100-0153 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเศรษฐศาสตรท่ีสัมพันธตอการลงทนุและการดําเนินการในทาง
อุตสาหกรรม    

2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการจัดทําโครงการลงทุน
อุตสาหกรรม 

3. เพื่อใหมีความตระหนักถึงความประหยัด ความคุมคา และประสิทธิผลของการใชเศรษฐทรัพย
และทรัพยากร 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักเศรษฐศาสตรท่ีสัมพันธตอการลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม 
2. วิเคราะหปญหาทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับปจจัยการผลิต กระบวนการผลติ และการตลาด 
3. กําหนดแนวทางการศึกษาปญหาและการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม 
4. ระบุแนวทางแกไขปญหาเพื่อการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาความสัมพันธของวิชาเศรษฐศาสตรท่ีมีตออุตสาหกรรม   การขยายตัวของภาคอตุสาหกรรม   

นโยบายเกี่ยวกบัการพัฒนาอุตสาหกรรม     มาตรการสงเสริมการลงทุน       แหลงเงินทุน  ความตองการและ
เศรษฐทรัพยการผลิต  ปจจัยการผลิต รายได  ดอกเบี้ย  ระบบเศรษฐกิจ  การคิดตนทุนการผลิต  กฎหมาย
แรงงาน  การวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ    อุตสาหกรรม 
 
3100-0154 การศึกษางาน 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการครองชีพ 
2. เพื่อใหสามารถศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักเบื้องตนในการเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน 
2. ศึกษางานและหาเวลามาตรฐานเพื่อปรับปรุงการทํางาน 
3. วัดผลงานและประเมินงานในการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิตและมาตรฐานในการทํางาน   การลดสวนของ

งานและเวลาที่ไรประสิทธิภาพ   การศึกษาการทํางาน   สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดลอมของการทํางาน  การ
เคลื่อนไหว และแผนภูมิความสัมพันธระหวางเครื่องจักร-เครื่องมอื กับผูปฏิบัติการ  วิธีการเคลื่อนที่ของคนงาน 
ณ บริเวณที่ปฏิบัติงาน  การวัดผลงาน   การศึกษางาน  เวลามาตรฐานของการทํางานบนเครื่องจักร  การใชเวลา
มาตรฐานเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม 
 
3100-0157 การวางแผนและควบคุมการผลิต 2 (2) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต 
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและควบคุมการผลิต 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. กําหนดปริมาณการผลิตและวางแผนระบบการผลิตสินคา 
2. ตัดสินใจ  พยากรณ  วางแผนการผลิต  และใชทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยการผลิต 
3. วางผังโรงงานและกระบวนการผลิต   วางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรต/ซีพีเอ็ม 
4. วางแผนความตองการวัสดุ  ควบคุมตนทุนการผลิต  และบริหารสินคาคงเหลือ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชหลกัการกําหนดปริมาณการผลิต การ

วางแผนระบบผลิตสินคา   การตัดสินใจ   การพยากรณ   การวางแผนกําลังการผลิต   การวางแผนการผลติรวม   
การใชทรัพยากรซึ่งเปนปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ   การวางผังโรงงาน   การวางแผนผังกระบวนการ
ผลิต   การวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชเพิรด/ซีพีเอม็   การวางแผนความตองการวัสดุ   การควบคุม
ตนทุนการผลิต  และการบริหารสินคาคงเหลือ 
 
3100-0158 การจัดการความปลอดภัย 2 (3) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย 
2. เพื่อใหมีความสามารถจัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ  ในโรงงาน หรือสถานประกอบการ ให

ไดมาตรฐาน และพัฒนาความปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 
3. เพื่อใหมีความตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม มีกจินิสัยในการทํางานดวยความ

รอบคอบและปลอดภยั 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการจัดการความปลอดภัยในการทํางานตามขอกําหนดของกฎหมายและมาตรฐาน 
2. จัดทําแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพในโรงงานหรือสถานประกอบการ 
3. พัฒนาสภาพการทํางานในสถานีงานใหมั่นใจวาปลอดภัยดวยหลักการยศาสตร 
4. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกบัเครื่องจักรใหมั่นใจวาปลอดภัย 
5. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกบัไฟฟาใหมั่นใจวาปลอดภยั 
6. พัฒนาสภาพการทํางานเกี่ยวกบัสารเคมีและสิ่งแวดลอมใหมัน่ใจวาปลอดภยั 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการ 
ตามหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม  มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน  เกี่ยวกับ  เครื่องจักร  
ไฟฟา  ภาวะแวดลอม     สารเคมี    และสิ่งท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย    บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
เจาหนาท่ีความปลอดภัย นักการยศาสตร (Ergonomics) และผูเกี่ยวของ  หลักการพัฒนาสภาพการทํางานใน
สถานที่ทํางานที่อาจประสบอันตราย   การสํารวจเพือ่คนหาอันตรายโดยอาจใชเครื่องมือวดั เชน เครื่องวดัแสง
สวาง เครื่องวัดระดับเสียง เปนตน  การประเมินอันตรายจากการสํารวจทีพ่บหรืออาจเกดิข้ึน  การดําเนินการ
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ควบคุมปองกันและปรับปรุงดวยหลักการยศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภยั และเทคนิคไวส 
(WISE Technique; Work Improvement in Small Enterprises)  โดยจดักิจกรรมดานความปลอดภัยในการ
ทํางาน ณ สถานีงานและในโรงงาน ประกอบดวย การจัดทําแผนงานและโครงการความปลอดภยัในการทํางาน  
การปรับปรุงสภาพการทํางานในสถานนีงานที่มั่นใจวาปลอดภัยดวยหลักการยศาสตร    การสํารวจ  การ
ประเมินอันตราย และการปรับปรุงสภาพการทํางานเกี่ยวกับ เครื่องจักร  ไฟฟา  สารเคมี  และสิ่งแวดลอม ท่ี
มั่นใจวาปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย 
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วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 
 
3100-0221 เคมีสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
  (Fundamental of Environmental Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเคมีวิเคราะหของน้ําและกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภค 
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติเตรียมการ เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา และดําเนินการบําบัดน้ําเพื่อการ

บริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาต ิ
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับเคมีสิ่งแวดลอมและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร

มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. จัดเตรียมสารเคมีและอุปกรณสําหรับการเก็บตัวอยางน้ํา 
2. เก็บตัวอยางน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติและเก็บรักษาตัวอยางน้าํกอนการวิเคราะห 
3. ปฏิบัติการวิเคราะหน้ําทางกายภาพและทางเคมีและรายงานผล 
4. ดําเนินกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติโดยวิธทีางกายภาพและทาง

เคมี 
คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีวิเคราะหของน้ํา  การเตรียมเครื่องมือ  สารเคมีและสารละลาย  การเก็บ
ตัวอยางน้ํา  การเก็บรักษา  และวิเคราะห   หลักการวิเคราะห การวิเคราะหสารโดยวิธีการตกตะกอน การกรอง 
และการทําใหแหง   การวิเคราะหโดยน้ําหนัก โดยปรมิาตร และโดยการเปรียบเทียบสี  การตรวจสอบ
คาพารามิเตอรทางกายภาพของน้ํา (เชน อุณหภูมิ ความขุน สี กลิ่น รส ความนําไฟฟาของน้ํา ฯลฯ) การ
ตรวจสอบคาพารามิเตอรทางเคมีของน้ํา (เชน พีเอช สภาพกรดสภาพดาง บีโอดี ซีโอดี ปริมาณสารปนเปอนใน
น้ํา ฯลฯ)  กระบวนการบําบัดน้ําทางกายภาพและทางเคมีเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติ  เชน การเติม
อากาศ การแยกอนุภาคของแข็ง การจมตัวของตะกอน การสรางตะกอนหรือการจับกอน การกรอง การแกน้ํา
กระดาง การฆาเชื้อโรค การขจดัของแข็งละลายน้ํา เปนตน 
 
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3) 
  (Fundamental of Environmental Microbiology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจบทบาทของจุลินทรยีและการใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสียและฟนฟูวัสด ุ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการควบคุมและใชประโยชนของจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับจุลชีววทิยาสิ่งแวดลอมและใชเหตุผลทาง

วิทยาศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานรายวิชา 
1. ศึกษาพฤติกรรมและควบคุมจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 
2. ศึกษาจุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับดิน อาหารและอตุสาหกรรม 
3. ดําเนินการบําบัดน้ําเสียโดยใชจุลินทรีย 
4. ควบคุมการฟนฟูวัสดุกากของเสียโดยวิธีชีวภาพ 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับพฤติกรรมของจลุินทรีย   การศึกษาดวยกลองจลุทรรศน   การเพาะเลี้ยงจุลิ

นทรียและอาหารเลี้ยงเชื้อ   การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย   การจัดจําแนกชนิดและกลุมของจุลินทรีย เชน 
แบคทีเรีย  รา  สาหราย  โพรโทซัว  สัตวขนาดเล็กในน้ํา ฯลฯ   การควบคุมจุลินทรีย  ทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชีวภาพ   จุลินทรียท่ีเกี่ยวของกับดิน อาหาร อุตสาหกรรม และแหลงน้ํา   การตรวจวัดคุณภาพน้าํดาน
สุขาภิบาล   การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ 
 
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบ้ืองตน 3 (3) 
  (Basic Fluid Mechanics and Thermodynamics) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตรและการเคลื่อนที่ของของไหล  
2. เพื่อใหสามารถหาปริมาณและอัตราการไหลในทอน้ําท้ิง หาขนาดทอและปมสําหรับระบบน้ําเสีย 
3. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับกลศาสตรของไหลและใชเหตุผลทาง

วิทยาศาสตรในการแกปญหา 
4. เพื่อใหมีความเขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ 
5. เพื่อใหสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาทางอุณหพลศาสตรเกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องยนต

และมลพิษจากการเผาไหม 
6. เพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตรและใชเหตุผลทาง

วิทยาศาสตร 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักกลศาสตรของไหลซึ่งเกี่ยวของกับระบบบําบัดน้ําเสีย 
2. คํานวณปริมาณน้ําท้ิงและอัตราการไหลของน้ําท้ิงในทอและในรางเปด 
3. คํานวณหาขนาดทอและปมสําหรับระบบบําบัดน้ําเสีย 
4. เขาใจหลักอุณหพลศาสตรซึ่งเกี่ยวของกับมลพิษทางอากาศ 
5. ตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากกระบวนการเผาไหม 

คําอธิบายรายวชิา 
กลศาสตรของไหล ศึกษาและปฏิบัติการสถิตศาสตรของไหลเกี่ยวกับ สมบัติของของไหลและหลักสถิต

ศาสตรของไหล  ความดันและเฮด  แรงสถิตบนผิวและการลอยตัว  การเคลื่อนที่ของของไหล  ประเภทของการ
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ไหลและสมการความตอเนื่อง  พลังงานในการไหล  แรงและโมเมนตัมในการไหล  การไหลในทอและในราง
เปด 

อุณหพลศาสตร ศึกษาและปฏิบัติการอุณหพลศาสตรเกียวกบั  รูปแบบของพลังงาน  การสมดุลพลังงาน  
สมบัติทางอุณหพลวัตและกระบวนการ  วัฏจักรของแก็ส  เอนโทรป กฎขอท่ีสองของอุณหพลศาสตร  วัฏจักร
กําลังของแก็สและวัฏจักรผันกลับ  การผสมของแกส  ปฏิกิรยิาเคมีและการเผาไหม  สมรรถนะของเครื่องยนต  
และการแกปญหามลพิษเนื่องจากการเผาไหม  
 
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3 (5) 
  (Wastewater Treatment and Control Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวิเคราะหน้ําท้ิงและกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวัดปริมาณน้ําท้ิง เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา ควบคุมระบบและ
กระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. วัดปริมาณและเก็บตัวอยางน้ําท้ิงจากอุตสาหกรรม 
2. ปฏิบัติการวิเคราะหน้ําท้ิงจากอุตสาหกรรม 
3. ควบคุมกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
4. ดําเนินการบําบัดและกําจัดสลัดจในระบบน้ําเสีย  
5. บํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียตามแผนงานบํารุงรักษา 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวดัปริมาณน้ํา  การเก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ําท้ิงจากโรงงาน

อุตสาหกรรม  การตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ําท้ิงทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของน้ําท้ิงตาม
ขอกําหนดของมาตรฐาน  เทคนิคการควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย ตั้งแตระบบขั้นตนถึงระบบ
ข้ันสุดทาย  การกําจัดสลัดจและน้ําซึ่งผานการบําบัด  การนํากลับมาใชประโยชน  การบํารุงรักษาระบบบําบัด
น้ําเสีย 

 
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 (3) 
  (Air Pollution Control Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ 
2. เพื่อใหสามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตและอุตสาหกรรม 
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3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานยนตตามมาตรฐานกําหนด 
2. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานกําหนด 
3. ควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
4. ควบคุมมลพิษทางอากาศโรงงานอุตสาหกรรมตามขอกําหนดของมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ  แหลงกําเนิดและผลกระทบของมลพิษ  

แผนการเก็บตัวอยางและตรวจวัด  ขอกําหนดของมาตรฐานคุณภาพอากาศ  จุดตรวจวัดและชักตัวอยาง  
เครื่องมือและอปุกรณตรวจวัดฝุนหนัก  อนภุาคแขวนลอย  กาซและฝนกรด  การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจาก
ยานยนต  เครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดควันดําและอนุภาคจากทอไอเสีย  การควบคุมมลพิษท่ีแหลงกําเนิดจาก
เครื่องยนตและน้ํามันเชื้อเพลิง  การควบคุมไอเสียเครื่องยนตดวยแคทาลิติกคอนเวอรเตอร  การเก็บตัวอยางและ
ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ดวยอปุกรณตรวจสอบอนุภาคและกาซจากปลองโรงงาน  
การควบคุมมลพิษท่ีแหลงกําเนิดอนุภาคมลพษิ โดยใชไซโคลน เครื่องเกบ็แบบเปยก และการตกตะกอนดวย
ไฟฟาสถิต  การควบคุมกาซมลพิษโดยใชอปุกรณดูดซึมและอุปกรณดูดซับ  การเผากําจัดกาซหรือสารมลพิษ
ทางอากาศจากอุตสาหกรรม 
 
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทอืน 2 (3) 
  (Noise and Vibration Control Techniques) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแกไขปญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน 
2. เพื่อใหสามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิด 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือนตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
2. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยานยนต 
3. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากอุตสาหกรรม 
4. ดําเนินการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากการกอสราง 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน แหลงกําเนิดและ

ผลกระทบของมลพิษ เทคนิคการตรวจวัดและการใชเครื่องมือวัดมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน  
มาตรฐานคุณภาพเสียงและความสั่นสะเทือน เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยาน
ยนต อุตสาหกรรม และการกอสราง  
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3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสยี 2 (4) 
  (Hazardous Waste Management) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการจัดการแกไขปญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย 
2. เพื่อใหสามารถจัดการกากของเสียและสารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใช

ประโยชนจากกากของเสีย 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม 

มาตรฐานรายวิชา 
1. ระบุปญหาและแนวทางแกไขมลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย 
2. ควบคุมการจัดการสารอันตรายที่มั่นใจวาปลอดภัย 
3. ควบคุมการจัดการกากของเสียจากชุมชนและอุตสาหกรรม 
4. ควบคุมการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพื่อนาํกลับมาใชประโยชน 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจดัการสารอันตรายและกากของเสีย  ปญหามลพิษ  ชนิดและแหลงกําเนิด  

ผลกระทบที่เกิดและแนวทางการแกไข  ความเสี่ยงจากสารอันตรายและเทคนิคในการจัดการกากของเสียจาก
ชุมชนและอุตสาหกรรม  ภาระงานของการจัดการ  กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ  การกําเนิดกากของเสยี  
การขนถาย  การจัดถังรองรับและกรรมวิธี  การถายโอนและการขนสงกากของเสีย  การกําจัดกากของเสียจนถึง
ข้ันสุดทาย   เทคนิคการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพือ่นํากลับมาใชประโยชน 

 
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค 2 (3) 
  (Clean Technology) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรพัยากรในการผลิตและการบริการ 
2. เพื่อใหสามารถจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและพลังงานในองคืการโดยหลักเทคโนโลยีสะอาดได

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถงึคุณภาพ การอนุรักษ

พลังงาน และสิ่งแวดลอม 
มาตรฐานรายวิชา 

1. วางแผนและจัดตั้งคณะทํางานเทคโนโลยีสะอาดในองคการ 
2. ประเมินโอกาสเทคโนโลยีสะอาดในองคการ 
3. ศึกษาความเปนไปไดของแตละทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาด 
4. ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการสําหรับการผลิตและการบริการ 
5. ประเมินผลและดํารงรักษาการดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการ 
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คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสะอาด  บทบาทและความสําคัญในการจัดการทรัพยากรและการลด

มลพิษ  การนําทรัพยากรกลบัมาใชใหม  การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการและกิจกรรมมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม  หลักการตรวจประเมินเทคโนโลยสีะอาดทั้งเบื้องตนและโดยละเอียด  การศึกษาความ
เปนไปไดของแตละทางเลือกของเทคโนโลยสีะอาด  เทคโนโลยีสะอาดกบัแหลงพลังงาน เชน พลังงานจาก
ฟอสซิล พลังงานรังสีอาทิตยทางตรงและทางออม พลังงานใหม ฯลฯ  หลักการประหยัดพลังงาน   การ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและการบริการ  เทคนิคการประเมินผลและดํารงรักษาการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสะอาดในองคการใหตอเนื่องและยัง่ยืน 
 

รายวิชาเรียนรวมคณะวิชาเคมี 
 
3100-0601 เคมีทั่วไป 4 (5) 

(General Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหทฤษฎี ปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะ
เคมี ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบส 

2. เพื่อใหสามารถทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชคุณสมบัติคอลิเกตีพ  
การไทเทรตกรด-เบส  และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธ 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีระบบ  ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุ 
สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด-เบส 

2. คํานวณการเตรียมสารและเตรียมสาร 
3. เลือกใชอุปกรณในการปฏิบัติการ 
4. ทดสอบหาองคประกอบของสารในของผสมและสารละลาย 
5. ทดสอบหาน้ําหนักโมเลกุลของสารโดยใชสมบัติคอลิเกตีพ 
6. ทดสอบและคํานวณสารดวยเทคนิคการไทเทรต 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาหลักการและทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตาราง

ธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย  กรด-เบส ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหาองคประกอบของ
สารในสารผสมและสารละลาย สมบัติของสารผสม การหาน้ําหนักโมเลกลุโดยใชสมบัติคอลิเกตีพ เทคนิคการ
ไทเทรต การสะเทินระหวางกรด-เบส 
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3100-0602 เคมีอินทรยีทั่วไป 4 (5) 
(General Organic Chemistry) 

จุดประสงครายวิชา 
1. เพื่อใหสามารถเขียนโครงสราง เรียกชื่อ บอกชนิดของไอโซเมอร ของสารอนิทรียได 
2. เพื่อใหมีความสามารถในการวิเคราะหกลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรีย และบอกสมบัติของ

สารอินทรียท่ีสาํคัญ 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1. เขาใจหลักการของปฏิกิริยา การสังเคราะหและคุณสมบัติท่ีสําคัญของสารอินทรีย 
2. สกัดสารอินทรยีดวยตัวทําละลายอินทรีย ใชเทคนิคการรีฟลกัซ และการกลั่น 
3. แยกสารอินทรยี ดวยวิธโีครมาโตรกราฟได 
4. ทําสารอินทรียใหบริสุทธิ์ ดวยเทคนิคการตกผลึก และการกลั่น 
5. ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของสารอินทรียโดยวธิีการหาจุดเดือด จุดหลอมเหลว และโครมาโตกราฟ 
6. ทดสอบปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธ 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พันธะเคมี ไฮบริไดเซชั่น การเขียนสูตรโครงสราง การเรียกชื่อ สเตอริโอเคมี 
สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะหของสารประกอบไฮโดรคารบอนและอนุพันธ การหาจุด
หลอมเหลว จดุเดือด การตกผลึกสาร การกลั่น การสกัดสาร การแยกสารดวยเทคนิคโครมาโตกราฟ ทดสอบ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธท่ีสําคัญ 
 
3100-0603 เคมีฟสิกสทั่วไป 4 (5) 
 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนของกาซ และของเหลว หลักอุณหพลศาสตร
ทางเคมี จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโครโมเลกลุ และเคมีเชิงไฟฟา 

2. เพื่อใหสามารถทดสอบคุณสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนโมเลกลุของกาซและของเหลว อุณหพล
ศาสตรทางเคมี จลนศาสตรเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกลุ เคมีเชิงไฟฟา 

3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 
มาตรฐานรายวิชา 

1. เขาใจหลักการและทฤษฎีอุณหพลศาสตร จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโคร
โมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา 

2. ทดสอบคุณสมบัติสารตามทฏษฎีจลนโมเลกลุของกาซและของเหลว 
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3. ทดสอบคุณสมบัติสารตามทฏษฎีอุณหพลศาสตรทางเคมี 
4. ทดสอบกลไกการเกิดปฏิกิริยาของสารตามทฤษฎีจลนศาสตรทางเคมี 
5. สรางแผนผังวฏัภาคของสารองคประกอบเดียว สององคประกอบ และสามองคประกอบ 
6. ทดสอบคุณสมบัติของสารเชิงเคมีไฟฟา 
7. ทดสอบคุณสมบัติของสารแมคโครโมเลกุล 

คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและปฏิบัติ สมบัติในเชิงทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี

จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค  สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา การทดสอบสมบัติของสาร
ตามทฤษฎีจลนโมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมีจลนศาสตรทางเคมี  สมดุลวฏัภาค  
สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา 
 
3100-0604 เคมีวิเคราะหทั่วไป 4 (5) 

(Analytical Chemistry) 
จุดประสงครายวิชา 

1. เพื่อใหสามารถเลือกใชเทคนิคและวิธีการวิเคราะหคุณสมบัติของสาร 
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหทางเคมีท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร 
3. เพื่อใหมีกิจนิสยัในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

มาตรฐานรายวิชา 
1 เขาใจหลักการวิเคราะหทางเคมีท้ังทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
2 วิเคราะหทางเคมีเชิงคุณภาพแบบเซมิไมโครในสารเคมีอนินทรียตัวอยาง 
3 วิเคราะหเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตรทางเคมีในสารตัวอยาง 
4 วิเคราะหเชิงคุณภาพและปริมาณโดยใชเครื่องมือวิเคราะหช้ันสูง 
5 จัดการขอมูลและประมวลผล 

คําอธิบายรายวชิา 
 ศึกษาหลักการและปฏิบัติ การวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบเซมิไมโครและการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ การวิเคราะหโดยน้ําหนัก และโดยปริมาตร การไทเตรท สมดุลเคมี การวิเคราะหดวย
เครื่องมือวิเคราะหทางเคมีช้ันสูง การวางแผนงาน การสุมตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง การเลือกใชวิธีการ
วิเคราะห การจัดการขอมูล วิเคราะห ประมวลผลขอมูลทางสถิติ 
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