
 

 

 

1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 83 หนวยกิต 

1.2  โครงสรางหลักสูตร 

        1. หมวดวิชาทักษะชีวิต                                 21       หนวยกิต

                1.1  กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร              9  หนวยกิต 

       1.2  กลุมทักษะการคดิและการแกปญหา   6 หนวยกิต 

       1.3  กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต   6  หนวยกิต 

        2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ                                 56       หนวยกิต

                2.1  กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน                      15        หนวยกิต 

       2.2  กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ                      21        หนวยกิต 

       2.3  กลุมทักษะวิชาชีพเลือก                       12 หนวยกิต 

       2.4  ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ             4  หนวยกิต 

       2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ             4  หนวยกิต 

        3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                 6  หนวยกิต 

        4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร                                        144       ช่ัวโมง 

 หมายเหตุ: กรณีเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทยีบเทา/

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ ตองเรียนรายวิชาปรบัพื้นฐานวิชาชีพ

ตามที่หลักสูตรกําหนด ซึ่งรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพไมนํามานับหนวยกิต คาระดับคะแนนเฉลี่ย

ประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยการประเมินผลการศึกษาใหคาระดับคะแนนเปน 

พ.จ./S หรือ ม.จ./U 

 

1.3 รายวิชา และจํานวนหนวยกิต 

      1.3.1 รายวิชาในกลุมวิชาชีพปรับพ้ืนฐาน 

             สําหรบัผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือ

สาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรยีน

รายวิชาปรับพื้นฐาน วิชาชีพปรบัพ้ืนฐาน 18 หนวยกิต ตอไปนี้ 

 

รหัสวิชา                     ชื่อวิชา                                             ท-ป-น                                                                            

    D100*0001 งานเทคนิคพื้นฐาน 0-6-2   

    D100*0002 เขียนแบบเทคนิค 1-3-2  

    D100*0003 งานไฟฟาและอิเล็คทรอนิกส 1-3-2   

    D100*0004 วัสดุชาง 2-0-2   



    D100*0005 งานวัดละเอียด 2-0-2   

    D100*0006 งานชิ้นสวนเคร่ืองกลทั่วไป 1-3-2 

    D100*0007  งานเชื่อมและโลหะแผน 1-3-2  

    D100*0008 งานคอมพิวเตอรเบื้องตน 1-2-2 

    D100*0009 งานเคร่ืองมือกลเบื้องตน 1-3-2 

 

1.3.2  หมวดวิชาทักษะชีวิต  21 หนวยกิต 

          ใหเลือกเรยีนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลกัษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนา ผูเรียน

ใหมีทักษะในการปรบัตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน มีความใฝรู 

แสวงหาและพัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคดิวิเคราะห การแกปญหาและการจัดการ มี

ทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษย

สัมพันธ รวมถึงความรบัผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวนท่ีเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชา

ทักษะชีวิต 21 หนวยกิต ดังนี้ 

 

1) กลุมทักษะภาษาและการส่ือสาร  9 หนวยกิต 

         (1) กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท – ป – น 

D000-1101 ภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ  

(Thai for Career Communication ) 

   3-0-3 

 หรือวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาภาษาไทย หมวดวิชาทักษะชีวิต ฉบับ

ใหม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 

        (2) กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท – ป – น 

D000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 

English for Business and Social Communication 

   3-0-3 

D000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 

 English for Hospitality Industry 

   3-0-3 

 หรือวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาภาษาไทย หมวดวิชาทักษะชีวิต ฉบับ

ใหม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 

 

 



  2)  กลุมทักษะการคดิและการแกปญหา  6  หนวยกิต 

      (1) กลุมวิชาวิทยาศาสตร  3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท – ป – น 

D000-1301 วิทยาศาสตรเพ่ืองานไฟฟาและการสื่อสาร  

(Science for Electrical Works and Communication) 

   2-2-3 

D000-1302 วิทยาศาสตรเพ่ืองานเคร่ืองกลและการผลิต  

(Science for Mechanical Works) 

   2-2-3 

 หรือวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาวิทยาศาสตร หมวดวิชาทักษะชีวิต ฉบับ

ใหม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 

    (2) กลุมวิชาคณิตศาสตร  3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท – ป – น 

D000-1402 คณติศาสตรอุตสาหกรรม  

(Industry Mathematics) 

   3-0-3 

D000-1406 แคลคูลสัพื้นฐาน  

(Basic Calculus) 

   3-0-3 

 หรือวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาวิทยาศาสตร หมวดวิชาทักษะชีวิต ฉบับ

ใหม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 

2) กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต 6 หนวยกิต 

         (1) กลุมวิชาสังคมศาสตร  3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท – ป – น 

D000-1503 มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(Human Relations and Sufficiency Economy 

Philosophy) 

   3-0-3 

 หรือวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาสังคมศาสตร หมวดวิชาทักษะชีวิต ฉบับ

ใหม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 

       (2) กลุมวิชามนุษยศาสตร  3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท – ป – น 

D000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม 

(Life skill Development for Health and Society) 

   3-0-3 

 หรือวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชามนุษยศาสตร หมวดวิชาทักษะชีวิต 

ฉบับใหม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 



1.3.3 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 56 หนวยกิต 

       1) กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 15 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท – ป – น 

D203*2106 การบริหารงานคุณภาพในองคการ 

(Quality Administration in Organization) 

   3-0-3 

D017*2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ  

(Information Technology for Works) 

   2-2-3 

D100*0101 กลศาสตรวิศวกรรม 

(Engineering Mechanics) 

   3-0-3 

D100*0105 ความแข็งแรงวัสดุ 

(Strength of Material) 

   3-0-3 

D109*1005 การออกแบบเคร่ืองจักรกล 

(Machine Design) 

   3-0-3 

3) กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ  21 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท – ป – น 

D109*2001 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล 1 

(Machine Tool Production Technique 1) 

   1-6-3 

D109*2002 เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(Computer Aided Drawing) 

   2-2-3 

D109*2003 โปรแกรมซีเอ็นซี 

(CNC Program) 

   1-4-3 

D109*2004 เทคนิคการผลิตดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 

(CNC Machine Production Technique) 

   1-6-3 

D109*2005 ออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(Computer Aided Design and Manufacturing) 

   1-4-3 

D109*2006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม 

(Industry Metrology) 

   2-2-3 

D109*2007 

 

 

 

นิวแมติกสและไฮดรอลิกอุตสาหกรรม 

(Pneumatics and Hydraulic Industrial) 

 

   2-2-3 



3) กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 12 หนวยกิต  

        ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งใหครบตามท่ีกําหนดในกรณีท่ีตองการให ผูเรียนได 

สาขางานนั้น หรือเลือกเรียนจากสาขางานอ่ืน ๆ รวมกันจนครบหนวยกิตท่ีกําหนด 

 

สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 

วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 

D100*0001  งานเทคนิคพื้นฐาน                      0-6-2 

D100*0002  เขียนแบบเทคนิค                      1-3-2 

D100*0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส                     1-3-2 

D100*0004  วัสดุชาง                                                   2-0-2 

D100*0005  งานวัดละเอียด                      1-2-2 

D100*0006  งานชิ้นสวนเคร่ืองกลทั่วไป                     1-3-2 

D100*0007  งานเชื่อมและโลหะแผน                      1-3-2 

D100*0008  งานคอมพิวเตอรเบื้องตน                      1-2-2 

D100*0009  งานเครื่องมือกลเบื้องตน                      1-3-2 

กลุมทักษะวิชาชีพพ้ืนฐาน  

D203*2106      การบริหารงานคณุภาพในองคการ                                                3-0-3              

D017*2001      เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ                                      2-2-3 

D100*0101  กลศาสตรวิศวกรรม                      3-0-3 

D100*0105  ความแข็งแรงของวัสดุ                      3-0-3 

D109*1005  การออกแบบเครื่องจักรกล                     3-0-3 

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

D109*2001  เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล 1                    1-6-3 

D109*2002  เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร                    2-2-3 

D109*2003  โปรแกรมซีเอ็นซี                       1-4-3 

D109*2004  เทคนิคการผลิตดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี                    1-6-3 

D109*2005  ออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร                  1-4-3 

D109*2006  มาตรวิทยาอุตสาหกรรม                      2-2-3 

D109*2007  นิวแมติกสและไฮดรอลิกอุตสาหกรรม                    2-2-3 

 

 



กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 

สาขางาน เคร่ืองมือกล 

D109*2101  เทคนิคเขียนแบบเคร่ืองมือกล                     1-4-3 

D109*2102  เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล 2                    1-6-3 

D109*2103  เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล 3                   1-6-3 

D109*2104  เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล 4                    1-6-3 

D109*2105  เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม                     2-0-2 

D109*2106  เทคนิคการผลิตเครื่องมือตัด                     0-6-2 

D109*2107  ระบบการผลิตอัตโนมัติ                      1-6-3 

D109*2108  เทคนิคการปรับฟตเครื่องมอืกล                     1-3-2 

D109*2201  เทคนิคเขียนแบบแมพิมพโลหะ                    1-4-3 

D109*2202  กรรมวิธีการผลิตแมพิมพโลหะ                    3-0-3 

D109*2203  เทคนิคการผลิตแมพิมพตัดและเจาะโลหะ                    1-6-3 

D109*2204  เทคนิคการผลิตแมพิมพพับและขึ้นรปูโลหะ                    1-6-3 

D109*2205  เทคนิคการผลิตแมพิมพแบบตอเน่ือง                    1-6-3 

D109*2206  เทคนิคการผลิตแมพิมพผสมและดึงขึ้นรูปโลหะ                   1-6-3 

D109*2207  ออกแบบแมพิมพโลหะ                     3-0-3 

D109*2208  เทคนิคการซอมและบํารุงรักษาแมพิมพโลหะ                  1-6-3 

D109*2301  เทคนิคเขียนแบบแมพิมพพลาสติก                    1-4-3 

D109*2302 ออกแบบแมพิมพพลาสติก 1                     3-0-3 

D109*2303  ออกแบบแมพิมพพลาสติก 2                    3-0-3 

D109*2304  เทคนิคการผลิตชิ้นสวนแมพิมพฉีดพลาสติก                   1-6-3 

D109*2305  เทคนิคการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสองแผน                  1-6-3 

D109*2306  เทคนิคการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติกแบบแยกดานขาง                  1-6-3 

D109*2307  เทคนิคการผลิตแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสามแผน                   1-6-3 

D109*2308  เทคนิคการผลิตแมพิมพเปาพลาสติก                    1-6-3 

D109*2309  เทคนิคการผลิตแมพิมพอัดพลาสติก                   1-6-3 

D109*2310  เทคนิคการขัดผิวแมพิมพพลาสติก                     1-6-3 

D109*2311  เทคนิคการซอมและบํารุงรักษาแมพิมพพลาสติก                   1-6-3 

D109*2312  เทคนิคการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก                    1-3-2 

D109*2401  เทคนิคเขียนแบบชิ้นสวนยานยนต                     1-4-3 



D109*2402  กรรมวิธีการผลิตชิ้นสวนยานยนต                     3-0-3 

D109*2403  ผลิตชิ้นสวนยานยนตดวยแมพิมพโลหะ                    1-6-3 

D109*2404  ผลิตชิ้นสวนยานยนตดวยแมพิมพฉีดพลาสติก                   1-6-3 

D109*2405  ผลิตชิ้นสวนยานยนตดวยแมพิมพฉีดโลหะ                    1-6-3 

D109*2406  ผลิตอุปกรณตรวจสอบชิ้นสวนยานยนต                    1-3-2 

D109*2407  ระบบการผลิตอัตโนมัติ                      1-6-3 

D109*2408  เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต                   2-0-2 

สาขางาน ผลิตเคร่ืองจักรกล  

D109*2501  เทคนิคเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล                   1-4-3 

D109*2502 เทคโนโลยีการเชื่อม                     2-3-3 

D109*2503  งานผลิตและติดตั้งเครื่องจักรกล                     2-3-3 

D109*2504 งานซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล                    2-3-3 

D109*2505  งานสงกําลังเคร่ืองจักรกล                      2-3-3 

D109*2506  ระบบการควบคุมอัตโนมัติ                     2-3-3 

4) ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ  4 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท – ป – น 

D109*8001 ฝกงาน  

(On-the-Job Training ) 

     *-*-4 

D109*8002 ฝกงาน 1 

(On-the-Job Training 1) 

     *-*-2 

D109*8003 ฝกงาน  2 

(On-the-Job Training 2) 

     *-*-2 

5) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา ท – ป – น 

D109*8501 โครงการชางกลโรงาน  

(Project ) 

    *-*-4 

D109*8502 โครงการ 1 

(Project 1) 

    *-*-2 

D109*8503 โครงการ 2 

(Project 2) 

 

    *-*-2 



1.3.4 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

          ใหเลือกเรยีนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่เสนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชา ใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดย ตองไมเปนรายวิชาท่ีเคย

ศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา  

1.3.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  144 ชั่วโมง 

           กิจกรรมเสริมหลักสูตร เปนสวนที่สงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและหรือทักษะวิชาชีพ ที่มีกิจกรรม

เก่ียวกับการปลูกฝงคณุธรรม จริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมือง

ไทย พลเมืองโลก ทํานุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และสงเสรมิการทํางานโดยใชกระบวนการกลุมใน

การทําประโยชนตอชุมชน  

นักศกึษาตองเขารวมปฏิบัติกิจกรรมเสรมิหลักสูตร และเขารวมกิจกรรมบังคับท่ีหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย

กําหนด 144 ชั่วโมงตลอดหลักสูตรโดยมีเวลาเขารวมกิจกรรมไมนอยกวารอยละ 60 ของเวลาที่จัดกิจกรรมในแต

ละภาคการศึกษาและกิจกรรมเสรมิหลักสูตรนี้ไมนับหนวยกิต  

        กิจกรรมเสริมหลักสูตร แบงเปน 5 ดานดังนี้ 

 1)  กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรดานท่ี 1 เทิดทูนพระมหากษัตรยิ ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 2)  กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรดานท่ี 2 อนุรกัษสิ่งแวดลอม   

          3)  กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรดานที่ 3 นันทนาการและกีฬา 

          4)  กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรดานที่ 4 ดํารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          5)  กิจกรรมสงเสริมหลักสูตรดานที่ 5 บริการวิชาการ/วิชาชีพ หรือทําประโยชนตอชุมชน   

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา        ท-ป-น 

D000*2001  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1     0-2-0 

D000*2002  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 2     0-2-0 

D000*2003  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 3     0-2-0 

D000*2004  กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 4     0-2-0 

D000*2001 ถึง D000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือ   0-2-0 

 

 

 

 

 

 



1.4. แผนการศึกษา 

แผนการศึกษาเสนอแนะ 

(กรณีรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา) 

ปการศึกษาท่ี  1 

 ภาคการศึกษาที ่1 

   D000-1406 แคลคูลัสพ้ืนฐาน                                        3-0-3 

               D000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม         3-0-3 

                      D000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม   3-0-3 

                      D000-1302 วิทยาศาสตรเพื่องานเคร่ืองกลและการผลิต         2-2-3 

   D000-1503 มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    3-0-3 

                      D000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ                    3-0-3 

   D109*2006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม                              2-2-3 

                     D000*2001 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 1                              0-2-0 

             รวม                                          21   หนวยกิต 

                  

            ภาคการศึกษาที่  2 

    D000-1210 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ      3-0-3 

                       D017*2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ      2-2-3 

                       D109*1003 กลศาสตรวิศวกรรม                           3-0-3 

                       D203*2106 การบริหารงานคุณภาพในองคกร                 3-0-3 

                       Dxxx*xxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 2                                2-0-2 

                       D109*2004 เทคนิคการผลิตดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี          1-6-3 

                       D109*2007 นิวแมติกสและไฮดรอลิกอุตสาหกรรม             2-2-3 

                       D000*2002 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2                            0-2-0 

             รวม                                         20   หนวยกิต 

           ภาคการศึกษาฤดูรอน 

                      D109*2001 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล 1           1-6-3 

                      D100*1005 ความแข็งแรงของวัสดุ                          3-0-3 

                      D109*2003 โปรแกรมซีเอ็นซี                                    1-4-3 

                      D109*2002     เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร     2-2-3 

             รวม                                      12    หนวยกิต 



ปการศึกษาท่ี  2 

 ภาคการศึกษาที ่1 

           D109*8001 ฝกงาน                                         4 (640 ชั่วโมง) 

                    D109*1001 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 1                    2-3-3 

                    D109*2502 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 2                    2-3-3 

                    D000*2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3                     0-2-0 

              รวม                                          10   หนวยกิต 

 ภาคการศึกษาที ่ 2 

             D109*2207 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 3                          2-3-3 

                      D109*2506 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก 4                          2-3-3 

                      D109*1005 การออกแบบเคร่ืองจักรกล                3-0-3 

                      D109*2005 ออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร   1-4-3 

                      Dxxx*xxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3                               2-2-3 

                      Dxxx-xxxx หมวดวิชาเลือกเสรี 1                               1-0-1 

                      D109*8501 โครงการชางกลโรงาน                         1-4-4 

                      D000*2004 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4                          0-2-0 

            รวม                                       20   หนวยกิต 

แผนการศึกษาเสนอแนะ 

(กรณีรับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา) 

ปการศึกษาท่ี  1 

 ภาคการศึกษาที ่1 

            D100*0001 งานเทคนิคพื้นฐาน*                                   0-6-2 

                      D100*0002 เขียนแบบเทคนิค*                                     1-3-2 

                      D109*0005 งานวัดละเอียด*                                       1-2-2 

                      D100*0006 งานชิ้นสวนเคร่ืองกลทั่วไป*                          1-3-2 

                      D100*0009 งานเครื่องมือกลเบื้องตน*                            1-3-2 

                      D000-1406 แคลคูลัสพ้ืนฐาน                                       3-0-3 

               D000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม        3-0-3 

                      D000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม  3-0-3 

                      D000-1302 วิทยาศาสตรเพื่องานเคร่ืองกลและการผลิต        3-0-3 

   D000-1503 มนุษยสัมพันธกับปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง   3-0-3 



                      D000-1101 ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ                   3-0-3 

                      D000*2001 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                              0-2-0 

             รวม                                           28   หนวยกิต 

             ภาคการศึกษาที่  2  

                       D100*0003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส*                     1-3-2 

                       D100*0008 งานคอมพิวเตอรเบื้องตน*                         1-2-2 

                       D100*0004 วัสดุชาง*                                             2-0-2 

                       D000-1210 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ      3-0-3 

                       D017*2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ      2-2-3 

                       D100*0101 กลศาสตรวิศวกรรม                                 3-0-3 

                       D109*2002    เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร     2-2-3 

                       D109*2001 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล 1           1-6-3 

                       Dxxx*xxxx เทคนิคการประมาณราคา  (เลือกเสรี)            2-0-2 

                       D000*2002 กิจกรรมเสรมิหลักสูตร 2                           0-2-0  

   รวม                                                23   หนวยกิต 

            ภาคการศึกษาฤดูรอน 

                      D109*2004 เทคนิคการผลิตดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี          1-6-3 

                      D109*1004 ความแข็งแรงของวัสดุ                          3-0-3 

                      D109*2003 โปรแกรมซีเอ็นซี                                     1-4-3 

                      D100*0007 งานเชื่อมและโลหะแผน*                           1-3-2 

            รวม                                      11    หนวยกิต 

ปการศึกษาที ่ 2 

 ภาคการศึกษาที ่1 

           D109*8001 ฝกงาน                                           4 (640 ชั่วโมง) 

                       D109*2504 งานซอมบํารุงและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล (เลือก)  2-3-3 

                       D109*2502 เทคโนโลยีการเชื่อม (เลือก)       2-3-3 

                       D203*2106   การบริหารงานคุณภาพในองคกร                       3-0-3 

                       D109*8502 โครงการ 1       1-3-2 

                       D000*2003 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3                                 0-2-0 

   รวม                                       15   หนวยกติ 

             



  ภาคการศกึษาที่  2 

                      D109*2207 ออกแบบแมพิมพโลหะ (เลือก)       3-0-3 

                      D109*2506 ระบบควบคุมอัตโนมัติ (เลือก)       2-3-3 

                      D109*1005 การออกแบบเครื่องจักรกล       3-0-3 

                      D109*2005 ออกแบบและผลติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร       1-4-3 

                      D109*9008 โลหะวิทยา (เลือกเสรี)                                   2-2-3 

                      D109*2007 นิวแมติกสและไฮดรอลิกอุตสาหกรรม                 2-2-3 

                      D109*2006 มาตรวิทยาอุตสาหกรรม       2-2-3 

                      D408*2133 กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ (เลือกเสรี)         1-0-1 

                      D109*8503 โครงการ 2       1-3-2 

                      D000*2004 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4                                 0-2-0 

   รวม                                             24   หนวยกิต 

         * วิชาปรับพ้ืนฐานไมนับหนวยกิต  

1.5 คําอธิบายวิชา     

D000-1101  ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ                        3-0-3 

 (Thai for Career Communication) 

 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให    

 1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ 

2. สามารถนําภาษาไทยไปใชเปนเคร่ืองมือ สื่อสารในงานอาชีพ 

3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพ 

 

สมรรถนะรายวิชา  

 1. เลือกใชถอยคําสํานวน ระดับภาษา ถูกตองตามหลักเกณฑ เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล 

โอกาส และ สถานการณ 

2. วิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาสารในชีวิตประจําวันและงานอาชีพจากสื่อประเภท

ตางๆ และ นําเสนอขอมูลตามหลักการ 

3. พูดติดตอกิจธุระ ธุรกิจ และพูดในโอกาสตาง ๆ ของสังคมตามหลักการ 

 

คําอธิบายรายวิชา  

           เขียนติดตอกิจธุระ ธุรกิจ และเขียนรายงานตามหลักการ คําอธิบายรายวิชาศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ

หลักการใชภาษาไทยในการสื่อสาร การวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสาร ในชีวิตประจําวันและในงาน

อาชีพจากสื่อประเภทตาง ๆ การนําเสนอขอมูลหรือบรรยายสรุป การพูดในงานอาชีพ และในโอกาสตาง ๆ ของ

สังคม การเขียนเพ่ือติดตอกิจธุระและธุรกิจ และการเขียนรายงานวิชาการหรือรายงานการวิจัย 

 



D000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม   3-0-3 

English for Business and Social Communication 

วิชาบังคบักอน :  - 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชภาษาอังกฤษสื่อสารในงานอาชีพ 

2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใชเปนเครื่องมือสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 

3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาตอ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟง-ดูการสื่อสารในชีวิตประจําวันและทางดานธุรกิจจากสื่อโสตทัศน 

2. พูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน และทางดานธุรกิจ 

3. อานขอมูล เอกสารการปฏิบัติงาน เอกสารธุรกิจ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ หรือสื่อออนไลน 

4. เขียนใหขอมูลสวนตัว บันทึกรายละเอียด และจดหมายอิเล็กทรอนิคส 

5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ 

6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐาน

การเรียนรู ดวยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน และทางดานธุรกิจ การสนทนาสอบถามและใหขอมูลเบื้องตนทางธุรกิจ การใหขอมูล

สวนบุคคล การใหขอมูล หรือคําแนะนําเก่ียวกับสถานที่ สินคา และบริการ โดยใชบทบาทสมมุติ 

สถานการณจําลอง สถานการณจริงใน ชีวิตประจําวัน และสาขางานอาชีพที่เก่ียวของ เขาใจความ

เหมือนความแตกตางระหวางวัฒนธรรมตามมารยาท สังคม ประเพณีของเจาของภาษา การใช

กระบวนการเรยีนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D000-1210 ภาษาองักฤษเพ่ืออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ   (3-0-3) 

          English for Hospitality Industry 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมธุรกิจบริการ 

2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใชเปนเคร่ืองมือในการสื่อสาร 

3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาตอ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟง-ดกูารสื่อสารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมธุรกิจบริการจากสื่อโสตทัศน 

2. พูดสื่อสารในการปฏิบัติงานธุรกิจบริการ 

3. อานขอมูล เอกสารการปฏิบัติงาน เอกสารงานธุรกิจบริการจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ หรือสื่อออนไลน 

4. เขียนใหขอมูล รายงานการปฏิบัติงาน 

5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจบริการ 

6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน และฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ

เรยีนรู ดวยตนเอง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในอุตสาหกรรมธุรกิจ

บริการ การใหบริการที่พัก สิ่งอํานวยความสะดวก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การตอนรับและ

ดูแลลูกคา การจัดงาน การสาธิตนําเสนอกิจกรรมบันเทิงตาง ๆ การเดินทาง การทองเท่ียว การให

ขอมูลสิ่งอํานวยความสะดวก การอานคูมือการปฏิบัติงาน ปาย สัญลักษณ เรื่องเก่ียวกับงานบริการ 

เอกสารทางธุรกิจ โฆษณาประกาศ ตาราง กราฟ กําหนดการ การกรอกขอมูลในแบบฟอรม การเขียน

บันทึก รายงานการปฏิบัติงาน ปญหา การแกปญหา การใชกระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D000-1302 วิทยาศาสตรเพ่ืองานเคร่ืองกลและการผลิต   2-2-3 

            (Science for Mechanical Works) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

 1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับเวคเตอร การรวมและการคูณเวคเตอร แรงและสมดุลของ

แรง การเคลื่อนที่ โมเมนตและทอรก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแกส ปรมิาณสาร

สัมพันธ ความรอน และการถายโอนความรอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ 

 2. มีทักษะการคาํนวณ การทดลอง การวิเคราะหและสามารถนําไปประยุกตใชในงานอาชีพ 

 3. มีเจตคติที่ดีตอวิทยาศาสตรและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. แสดงความรูเก่ียวกับเวคเตอร แรง โมเมนตและสมดุลของแรง การเคลื่อนที่ โมเมนตัม 

ของแข็ง ของเหลวและแกส ปริมาณสารสัมพันธ ความรอนและการถายโอนความรอน 

 2. คํานวณขอมูลเก่ียวกับเวคเตอร แรง การเคลื่อนที่ โมเมนตัมตามหลักการ 

 3. สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติของแข็ง ของเหลว และแกส ปริมาณสารสัมพันธ ความ

รอนและ การถายโอนความรอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

 4. ประยุกตใชความรูจากการศึกษาวิทยาศาสตรงานเครื่องกลและการผลิตในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเวคเตอร การรวมและการคูณเวคเตอร แรงและสมดุลของแรง การ

เคลื่อนท่ี โมเมนตและทอรก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลว และแกส ปริมาณสารสัมพันธ ความ

รอนและการถายโอน ความรอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D000-1406 แคลคลูัสพื้นฐาน       3-0-3 

           (Basic Calculus) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

 1. เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับทฤษฎีบททวินามเศษสวนยอย ลิมิตและความตอเน่ืองของ

ฟงกชัน อนุพันธฟงกชันพีชคณติ อนุพันธฟงกชันอดิศัย การประยุกตของอนุพันธอินทิกรัลฟงกชัน

พีชคณิต อินทิกรัลฟงกชันอดิศัย และอินทิกรัลจํากัดเขต 

 2. นําความรูเร่ืองทฤษฎีบททวินามเศษสวนยอย ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธ

ของฟงกชัน อินทิกรลัของฟงกชัน และอินทิกรัลจํากัดเขตประยุกตใชในงานอาชีพ 

 3. มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูทางคณิตศาสตร 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. ดําเนินการกระจายทวินาม 

 2. ดําเนินการเก่ียวกับเศษสวนยอย 

 3. ดําเนินการเก่ียวกับลิมิตและตรวจสอบความตอเน่ืองของฟงกชัน 

 4. ดําเนินการเก่ียวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟงกชัน 

 5. ดําเนินการเก่ียวกับอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และฟงกชันอดิศัย 

 6. ดําเนินการเก่ียวกับอนุพันธอันดับสูง 

 7. ประยุกตอนุพันธในงานอาชีพ 

 8. ดําเนินการเก่ียวกับอินทิกรัลฟงกพีชคณติ และฟงกอดิศัย 

 9. ดําเนินการเก่ียวกับอินทิกรลัจํากัดเขตและประยุกตใชในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกับการฝกทักษะการคิดคํานวณ และการแกปญหาเกี่ยวกับทฤษฎีบททวินาม 

เศษสวนยอย ลิมิต และความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธฟงกชันพีชคณิต และฟงกชันอดิศัย การ

ประยุกตของอนุพันธอินทิกรัล ฟงกชันพีชคณิต และฟงกชันอดิศยัอินทิกรัลจํากัดเขตและการประยุกต  

 

 

 

 

 

 

 

 



D000-1503 มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   3-0-3 

           (Human Relation and Sufficiency Economic Philosophy) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

 1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักมนุษยสัมพันธและหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. สามารถพัฒนาตนทางกาย วาจํา ใจ ตามกระบวนการทางจิตวิทยา ศาสนธรรม และหลัก

ปรชัญา เศรษฐกิจพอเพียง 

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการสรางงมนุษยสัมพันธตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

สมรรถนะรายวิชา 

 1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักมนุษยสัมพันธและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. ปฏิบัติตนเปนผูนํา ผูตามที่ดีภายใตหลักศาสนธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ประยุกตใชหลักมนุษยสัมพันธและหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสริมสราง

ความสมัพันธ อันดีระดับบุคคล ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักมนุษยสัมพันธวิธีการพัฒนาตนตามศาสนธรรมปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียง และการเสริมสรางหลักการพัฒนาตนและองคกรเพ่ือการพัฒนาชีวิตและงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม   3-0-3 

           (Life skill Development for Health and Society) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

 1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและ

นันทนาการ 

 2. สามารถเลือกปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสงเสรมิสุขภาพที่สัมพันธกับชุมชน กิจกรรมสราง

ความสัมพันธ กับชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน 

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพและสังคม 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการ

เพื่อพัฒนา ทักษะชีวิตและสุขภาพ 

 2. เลือกปฏิบัติกิจกรรมสงเสริมสุขภาพดวยกิจกรรมพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการตาม

หลักการ 

 3. พัฒนาสมรรถภาพทางกายใหสามารถปฏิบัติงานไดตามลักษณะงาน 

 4. เปนผูนําและมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย 

 5. โนมนาวใหผูอ่ืนเขาใจความตองการและเหตุผลของตนเองดวยเทคนิคและวิธีการ

ประชาธิปไตย 

 6. วางแผนดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกับการประยุกตใชหลักการและกระบวนการของพลศึกษา สุขศึกษา และ

นันทนาการ หลักการเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและสุขภาพ การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง

สัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว เพ่ือน สังคม กระบวนการทางประชาสังคมเพ่ือกําหนดบทบาทของ

ตนเองในการมีสวนรวมเก่ียวกับกระบวนการ เรียนรูเร่ืองเพศอยางรอบดาน สารเสพติด สารพิษและ

อุบัติภัยของชุมชน และกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาพ ที่สัมพันธกับชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 



D109*8001 ฝกงาน       * - * - 4 

  On-the-Job training 

วิชาบังคับกอน :  - 

จุดประสงครายวิชา  เพ่ือให 

  1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ 

2. สามารถปฏิบัติงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง

วิทยาการจนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพ

ระดับเทคนิค 

3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มี

วินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 

1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน 

2. ปฏิบัติงานอาชีพตามข้ันตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหลงวิทยาการกําหนด 

3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลง

วิทยาการ 

4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

 ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถาน

ประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพใน

ระดับเทคนิค โดยผานความเห็นชอบรวมกันของผูรับผิดชอบการฝกงานในสาขาวิชานั้นๆ บันทึกและ

รายงานผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝกงาน 

หมายเหตุ :การใหคาระดับคะแนนเปน 

พ.จ. หรือ S  – พอใจ (Satisfactory) และ 

ม.จ. หรือ U  – ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

 

 

 

 

 



D109*8501 โครงการชางกลโรงาน     * - * - 4 

  Project 

วิชาบังคับกอน :  - 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตาม

กระบวนการวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน 

 3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการศกึษาคนควาเพ่ือสรางและหรือ

พัฒนางานอาชีพดวยความรับผดิชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทน

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปน

ระบบ 

2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ 

3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ 

4. เก็บขอมูลวิเคราะหสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ 

6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตางๆ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับ

สาขาวิชาชีพที่ศกึษาเพ่ือสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคดิคน 

หรอืการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิงการเขียน

โครงการ การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปรผล การสรุปจัดทํา

รายงาน การนําเสนอผลงานโครงการดําเนินการเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลว

เสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D100*0001  งานเทคนิคพื้นฐาน      0 - 6 - 2 

                      (Basic Technical Practice) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับการใช การบํารงุรักษาเครื่องมือ และเคร่ืองมือ กลเบ้ืองตน 

2. มีทักษะเก่ียวกับการปฏิบัติงานผลิตชิ้นงานตามข้ันตอน แกปญหา และนําไปประยุกตใช

กับงานอ่ืนได 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบรอย 

ละเอียดรอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษา

สภาพแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการ การใช การบํารุงรกัษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบ้ืองตนใน

การผลิตชิ้นงาน 

2. ใชและบํารุงรกัษาเครื่องมือ และเครื่องมือกลเบื้องตน 

3. ปรบัแตง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่องมือกลในงานชางเคร่ืองกล 

4. รางแบบบนชิ้นงาน แปรรูป ขึ้นรูป ประกอบ และปรับชิ้นงานโลหะดวยเคร่ืองมือ (Hand 

tools) และเคร่ืองมือกลเบื้องตนตามแบบสั่งงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช การบํารุงรกัษาเคร่ืองมือ (Hand tools) และเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานรางแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ 

งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียว งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน และงานประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D100*0002  เขียนแบบเทคนิค      1 - 3 - 2 

                    (Technical Drawing) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ 

2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติท่ี

ซับซอนและแบบสั่งงาน 

3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยใน

การทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใชเครื่องมือเขียนแบบ 

2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบ้ืองตน การบอกขนาดมิติท่ีซับซอนและ

แบบสั่งงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค 

เสน ตัวเลขตัวอักษร มาตราสวน องคประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใช

อุปกรณเขียนแบบเบื้องตนการเขียนเสน มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณงานชางอุตสาหกรรม การใช

มาตราสวน การบอกขนาดมิติ การสราง รปูทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉาย

ภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมท่ี 1 และมุมที่ 3 ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตดั 

ภาพชวย ภาพคล่ีเบ้ืองตน การบอกขนาดมติิท่ีซับซอน และแบบสั่งงาน การอาน สัญลักษณเบ้ืองตน

ในงานชางอุตสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D100*0003  งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส     1 - 3 - 2 

                     (Electronic and Electrical Practice) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน เคร่ืองมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณ

วงจรไฟฟาวงจรอิเล็กทรอนิกส และวิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา 

2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคมุอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 

3. มีเจตคติที่ดี ปฏิบัติงานอยางประณีตเรยีบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการ

ทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน วิธีปองกัน

อันตรายจากไฟฟา 

2. ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณ วงจรไฟฟาและอิเลก็ทรอนิกส 

3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน มาตรการ

ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตานทาน ตัวนํา ฉนวน แหลงกําเนิดไฟฟา 

หนวยวัดไฟฟา การใชเครื่องมอืวัดไฟฟาเบื้องตน สัญลักษณและอุปกรณติดตั้งไฟฟา สายไฟฟา 

อุปกรณปองกันและการตอสายดิน การทํางานของเคร่ืองใชไฟฟาขนาดเล็ก โครงสราง สัญลักษณ 

คุณสมบัติ และวงจรใชงานของตัวตานทาน คาปาซิเตอร อินดักเตอรไดโอด ทรานซิสเตอร เอสซีอาร 

วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หมอแปลงไฟฟา สวิตช ข้ัวตอสาย ปลักแจค รีเลยลําโพง ไมโครโฟน 

เครื่องมือกลหัวแรงบัดกร ี คีม ไขควง การใชเคร่ืองมือวัดพ้ืนฐานที่จําเปนในทางอิเล็กทรอนิกสมัลติ

มิเตอร เคร่ืองจายกําลังงานไฟฟา เครื่องกําเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบ และ

ทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D100*0004  วัสดุชาง       2 - 0 - 2 

                     (Materials) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใชงานของวัสดุใน

งาน อุตสาหกรรม 

2. สามารถจําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 

3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับชนิด แบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใชงานของวัสดุในงาน 

อุตสาหกรรม 

2. แสดงความรูเก่ียวกับการเลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงาน

อุตสาหกรรม 

3. แสดงความรูเก่ียวกับการตรวจสอบ ปองกันการกัดกรอนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ คุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การกัดกรอนและ

การปองกันวัสดุชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุตาง ๆ ที่มี

ตอโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นวัสดุไฟฟา วัสดุอิเล็กทรอนิกส วัสดุกอสราง และวัสดุสั่ง

เคราะหการตรวจสอบวัสดุเบื้องตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D100*0005  งานวัดละเอียด       1 - 2 - 2 

                     (Precision Measurements) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

  1. เขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเคร่ืองมือวัด และตรวจสอบกับงานชิ้นสวน

เครื่องกล 

2. สามารถเลือกใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตาม

มาตรฐาน 

3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรบัผิดชอบตอการทํางานและ

ความปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการวัดละเอียด การใชเคร่ืองมือวัดและตรวจสอบงานชิ้นสวน

เครื่องกล 

2. เลือกใช บํารงุรักษา เคร่ืองมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หนาที่ การใชงาน และ

บํารุงรักษา เครื่องมือวัดละเอียด แบบมีสเกลและแบบดิจิตอล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับน้ํา

เครื่องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนไดมีสเกลเวอรเนียรคาลิปเปอร ไมโครมิเตอร นาฬกิาวัด ใบวัดมุม 

เครื่องมือวัดละเอียดแบบถายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริงวัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เคร่ืองมือ

วัดละเอียดแบบคาคงท่ีเกจกามปู เกจทรงกระบอก เกจบล็อก เกจวัดเกลียวบรรทัดตรวจสอบความ

เรยีบ เกจวัดความเรยีบผิว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D100*0006  งานช้ินสวนเคร่ืองกลทั่วไป     1 - 3 - 2 

                    (General Machine Elements) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการถอดประกอบ การติดต้ัง และการปรบัตั้ง เคร่ืองมือกล 

2. สามารถวางแผนปฏิบัติการถอดประกอบ ติดตั้ง และปรับตั้งชิ้นสวนยึดประสาน ชิ้นสวน

ทั่วไปและชิ้นสวนสงกําลังเครื่องมือกล 

3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยใน

การทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรบัตั้ง เคร่ืองมือกล 

2. วางแผน เตรียมงาน ตรวจวิเคราะหการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นสวนยึดประสาน 

ชิ้นสวนทั่ว ไปและชิ้นสวนสงกําลังเคร่ืองมือกล 

3. บํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องกลตามหลัก การการใชงาน 

คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการใชเครื่องมือและอุปกรณชวยถอดประกอบ การวัดและ

ตรวจสอบในงานสวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรบัตั้ง ความปลอดภัยทั่ว ไป การวางแผน

ปฏิบัติการ การถอดประกอบชิ้นสวนยึดประสานและชิ้นสวนทั่วไป สลัก สกรู โบลตและนัต หมุดย้ํา 

สปริง กลไก การถอดประกอบชิ้นสวนสงกําลัง เพลา ลิ่ม สไปลน รองลื่น ตลับลูกปน เฟอง สายพาน

และพูลเลย ลูกเบี้ยว คลัตช คัปปลิง เบรกความปลอดภัยเฉพาะงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D100*0007  งานเช่ือมและโลหะแผน      1 - 3 - 2 

                    (Welding and Sheet Metal) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนในงานเชื่อมและโลหะแผน 

2. สามารถเขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณขึ้นรปูประกอบงานโลหะแผน 

เตรียมชิ้นงานงานเชื่อมไฟฟา เชื่อมแกส แลนประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตอตัวที 

3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยใน

การทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและงานโลหะแผน 

2. เขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณ ขึ้นรูปประกอบงานโลหะแผนตามแบบ 

3. เชื่อมไฟฟา และเชื่อมแกส แลนประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตอตัวทีตาม

หลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเช่ือมแกสและเช่ือมไฟฟาเบื้องตน การแลนประสาน การ

เชื่อมแผนเหล็กกลาในตําแหนงทาเชื่อมตาง ๆ รอยตอชน ตัวทีและตอหนาแปลน งานโลหะแผน

เบื้องตน การเขียนแผนคลี่อยางงาย การข้ึนรูปการประกอบชิ้นงานโลหะแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D100*0008  งานคอมพวิเตอรเบื้องตน     1 - 2 - 2 

                     (Basic Computer) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการ และกระบวนการดานคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสําเร็จรูป การใช

อินเทอรเน็ตในงานอาชีพ 

2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางเปนระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และ

มีคุณธรรม จรยิธรรม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน ระบบปฏิบัติการ

โปรแกรมสําเร็จรปูและอินเตอรเน็ตในงานอาชีพ 

2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ 

3. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน การใชระบบปฏิบัติการ การใช

โปรแกรมประมวลผลคําเพ่ือจัดทําเอกสาร การใชโปรแกรมตารางคํานวณ การใชโปรแกรมการ

นําเสนอผลงาน หรือการใชโปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตสืบคน

ขอมูล จริยธรรม และ ความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับงานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D100*0009  งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน     1 - 3 - 2 

                    (Basic Machine Tools) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทาํงาน การคํานวณ ในงานเคร่ืองมือกลพื้นฐาน 

2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ดวยเครื่องมือกล

เบื้องตน 

3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ดวยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เปน

ระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการทํางาน การคํานวณ การบํารุงรักษา การปรับตั้ง การใชงาน 

เครื่องมือกลพ้ืน ฐานตามคูมือ 

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ดวยเครื่องมือกลเบื้องตนตาม

แบบสั่งงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจําแนกชนิด สวนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุงรกัษา

และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเคร่ืองมือกลพื้นฐาน การคํานวณคา ความเร็วรอบ 

ความเร็วตัด อัตราการปอน องคประกอบที่จําเปนในการปฏิบัติงาน งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง 

งานกัด งานไส งานเจาะ ตามแบบสั่งงาน และหลักความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D203*2106  การบริหารงานคุณภาพในองคการ    3 - 0 - 3 

          (Quality Administration in Organization) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจเก่ียวกับการจัดการองคการ หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการ

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ 

2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่ม

ประสิทธิภาพขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิม ผลผลิต 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย 

ขยัน ประหยัดอดทนและสามารถทํางานรวมกัน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดการองคการ การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต การ

จัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง การเพ่ิม ประสิทธิภาพการทํางาน 

2. วางแผนการจัดการองคการ และเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ 

3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ 

4. เลือกกลยุทธเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิม

ผลผลิต 

5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ การจัดองคการ การเพ่ิมประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพ

และเพ่ิมผลผลิตการจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรมระบบคุณภาพและเพ่ิม ผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการ

งานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D017*2001  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ   2 - 2 - 3 

(Information Technology for Works) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจเก่ียวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคนื สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสาร

ขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็จรูป 

ที่เก่ียวของ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

อาชีพ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมลู

สารสนเทศในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศและโปรแกรมสําเร็จรปูที่เก่ียวของ 

2. ใชคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมในการสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศผาน

ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ 

3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ 

4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ การสืบคนขอมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ คนคืน สงผานและจัด

ดําเนินการขอมูลสารสนเทศการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูล

สารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D100*0101 กลศาสตรวิศวกรรม      3 - 0 - 3 

(Engineering Mechanics) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักสถิตศาสตร การใชเวกเตอรชวยในการคํานวณแรงในโครงสรางและ

เครื่องจักรกล 

2. สามารถวิเคราะหแรงในโครงสรางและเครื่องจักรกล หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิต 

ที่เก่ียวกับสถิตศาสตร และสามารถแกปญหาสถิตศาสตรวิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับ สาขาวิชาชีพ 

3. มีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตผุลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา มี

ความละเอียดรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการคํานวณแรง โมเมนตบนระนาบ ปริภูมิโดยใชเวกเตอรและ 

เครื่องคํานวณชวย 

2. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการวิเคราะหแรงในชิ้นสวนโครงสรางและชิ้นสวนเคร่ืองกล 

3. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงกระจายและสถิตศาสตรของไหล 

4. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการหาจุดศูนยถวงและเซนทรอยด และคาโมเมนตความเฉ่ือย

ของรูปทรงเรขาคณิต 

5. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงเสียดทานในเคร่ืองจักรกล 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาวิธีการแกปญหาโจทยทางวิศวกรรมโดยใชหลักสถิตศาสตรและเวกเตอรชวย เกี่ยวกับ

ระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนต และแรงคูควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสรางและ

หลักการวิเคราะหเบ้ืองตนแรงกระจาย สถิตศาสตรของไหล จุดศูนยถวงและเซนทรอยด โมเมนต

ความเฉ่ือย และความเสียดทาน การแกปญหาโจทย สถิตศาสตรวิศวกรรมท่ีเก่ียวของกับ สาขาวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D100*0105  ความแข็งแรงของวัสดุ      3 - 0 - 3 

(Strength of Material) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และคุณสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ 

2. สามารถประยุกตใชหลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจ

ชิ้นสวนโครงสรางและเครื่องจักรกล 

3. มีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและใชหลัก เหตุผลของกลศาสตรของแข็งในการ

แกปญหามีความตระหนักถึงความปลอดภัย และความคุมคาของวัสดุ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการของความเคนความเครียดและคุณสมบัติดานความแข็งแรง

ของวัสดุ 

2. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของชิ้นสวนเน่ืองจากอุณหภูมิ การตอ

กันโดยใชแนวเชื่อมและหมุดยํ้า 

3. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดันเพลารับแรงและ

ทอรกคานรบัแรงและโมเมนตดัด 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาแนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความ

เคนและความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุนของฮุค มอดูลัส ความยืดหยุน ความเคนเน่ืองจาก

อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงความเคนในวัสดุซึ่งตอกัน โดยการเชื่อมและโดยการใชหมุดย้ํา ความเคนใน

ภาชนะความดันการบิดของเพลาทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนดัด 

และความเคนเฉือนในคาน การหาระยะแอนตัวของคานโดยวิธีโมเมนตรวมกับพื้นที่ พ้ืนฐานการรวม

ความเคน การประยุกตความรูในงานอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*1005  การออกแบบเคร่ืองจักรกล     3 - 0 - 3 

(Machine Design) 

วิชาบังคับกอน : D109-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ หรือเรียนควบคู 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบเคร่ืองจักรกล 

2. สามารถคํานวณและออกแบบเครื่องจักรกล 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและประหยัด 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลและเลือกใชวัสดุ 

2. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนซึ่งมีความเคนผสมและใชทฤษฎีความเสียหาย ชิ้นสวน

ภายใตภาระความลา 

3. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการออกแบบเคร่ืองจักรกลโดยพิจารณาคุณสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย 

และความลาการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย รอยตอดวยหมุดย้ํา และสลักเกลียว ลิ่ม 

สลักตัว เรียว เพลา สปริงและสกรสูงกําลังการทําโครงงานออกแบบเคร่ืองจักรกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2001  เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล 1   1 - 6 - 3 

(Machine Tool Production Technique 1) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการใชเคร่ืองมือกลในการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 

2. ปฏิบัติการผลติและตรวจสอบชิ้นสวนเครื่องมือกลไดตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัย ในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ 

ปลอดภัย โดยตระหนักถึงคณุภาพงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับการวางแผน กําหนดลําดับขั้นการผลิต 

2. ผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล ลูกเบ้ียว เฟองตรง เฟองสะพาน เกลียวหลายปาก รางเลื่อน 

3. วัด ตรวจสอบ ตามแบบสั่งงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน กําหนดลําดับข้ันตอนการผลิต และผลิตชิ้นสวน

เครื่องมือกล ลูกเบี้ยวเฟองตรง เฟองสะพาน เกลียวหลายปาก รางเลื่อน ใชเคร่ืองมือกลและเคร่ืองมือ

เล็ก (Hand tool) ที่เหมาะสมตามลักษณะงาน วัด ตรวจสอบตามแบบสั่งงาน บํารุงรักษาเคร่ืองมือ

กล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2002  เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร   2 - 2 - 3 

(Computer Aided Drawing) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเคร่ืองมือกล 

2. มีทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางรูปชิ้นสวนเครื่องมือกลสามมิติ 

3. มีทักษะในการเขียนแบบและพิมพแบบสั่งงาน แบบภาพประกอบ และแบบข้ันตอนการ

ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรบัผิดชอบ มีความประณตี รอบคอบ 

ปลอดภัย โดยตระหนักถึงคณุภาพงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขียนแบบ 

2. ติดตั้ง โปรแกรม ใชโปรแกรมเขียนรปูช้ินสวนเครื่องมือกลสามมิติ ภาพถอดประกอบ

ชิ้นสวนสามมิติ(Explode View) 

3. กําหนดขนาด (Dimension) พิกัดความเผื่อ พิกัดงานสวม สัญลักษณผิวงาน กําหนด

สัญลักษณ GD&Tตารางรายการแบบ (List of Part) 

4. พิมพแบบสั่งงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเขียนแบบ การติดตั้ง โปรแกรม 

การใชโปรแกรมเขียนรูปชิ้นสวนเครื่องมือกลสามมิติ แสดงข้ันตอนการประกอบชิ้นสวน แบบสั่งงาน 

ภาพฉายมุมท่ี 1 ภาพฉายมุมที ่ 3 ภาพตัด เต็ม ภาพตัด ครึ่ง ภาพตัด เลื่อนแนว (Offset Section) 

ภาพตดั เฉพาะสวน (Broken OutSection) ภาพตัด หมุน (Revolve Section) ภาพตัด ยอสวน

ความยาว ภาพชวย (Auxiliary View) ภาพขยายเฉพาะสวน (Detail View) การกําหนดขนาด 

(Dimension) พิกัดความเผื่อ พิกัดงานสวม สัญลักษณผิวงาน กําหนดสัญลักษณGD&T ตารางรายการ

แบบ (List of Part) ภาพ ประกอบสามมิติ ภาพถอดประกอบชิ้นสวนสามมิติ(Explode View) พิมพ 

แบบสั่งงาน ปฏิบัติงานอยางมีระเบียบแบบแผน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2003  โปรแกรมซีเอ็นซี     1 - 4 - 3 

(CNC Program) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการเขียนโปรแกรม เอ็นซี ควบคุมเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี 

2. เขียนโปรแกรมงานกัด งานกลึง และจําลองการทํางานของโปรแกรม (Simulation) 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรบัผิดชอบ มีความประณตี รอบคอบ 

ปลอดภัย โดยตระหนักถึงคณุภาพงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการทํางานเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี 

2. วางแผนงานและลําดับขั้นตอน เขียนโปรแกรมเอ็นซี งานกัดและงานกลึง 

3. ปฏิบัติงานกัดดวยคาํสั่งการเคลื่อนที่แบบเสนตรง เสนโคง โปรแกรมยอย (Sub Program) 

และคําสั่งวัฏจักร ตรวจสอบและแกไขโปรแกรมงานกัด 

4. ปฏิบัติงานกลึงดวยคําสั่งการเคลื่อนท่ีแบบเสนตรง เสนโคง โปรแกรมยอย (Sub 

Program) และคําสั่งวัฏจักรStraight Taper Face คําสั่งวัฏจักรอ่ืน ตรวจสอบและแกไขโปรแกรม

งานกลึง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทํางานเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี วางแผนงานและลาํดับ

ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเอ็นซี งานกัด และงานกลึง เลือกใชเครื่องมือตัด ชดเชยรัศมีเคร่ืองมือตัด 

กําหนดศนูยงาน การเขียนโปรแกรมเอ็นซีและจําลองการทํางานของโปรแกรม (Simulation) 

ปฏิบัติงานกัดดวยคําสั่งการเคลื่อนที่แบบเสนตรง เสนโคง โปรแกรมยอย (Sub Program) และ

คําสั่งวัฏจักร Mirror Scaling Datum Shift Drilling Tapping Boring Slot and Pocket ตรวจสอบ

และแกไขโปรแกรมงานกัด ปฏิบัติงานกลึงดวยคาํสั่งการเคลื่อนที่แบบเสนตรง เสนโคง โปรแกรมยอย 

(Sub Program) และคําสั่งวัฏจักรแบบ Straight Taper Face คําสั่งวัฏจักร(Cycle) Turning 

Facing Pattern Repeating Contour Finishing Threading Drilling Grooving Part-off 

ตรวจสอบและแกไขโปรแกรมงานกลึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2004  เทคนิคการผลิตดวยเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี    1 - 6 - 3 

(CNC Machine Production Technique) 

วิชาบังคับกอน : D109-2003 เทคนิคโปรแกรมซีเอ็นซี หรือเรียนควบคู 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการทํางานเคร่ืองกัด และเคร่ืองกลึงซีเอ็นซี การควบคุม บํารุงรักษาเคร่ืองมือ

กลและอุปกรณ 

2. การปอนโปรแกรมเอ็นซีกับชุดควบคุมบนเคร่ืองกัด และเคร่ืองกลึงซีเอ็นซี เลือกใช

เครื่องมือตัด (Cutting tools) ทดลองงานกัด งานกลึง กับเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรบัผิดชอบ มีความประณตี รอบคอบ 

ปลอดภัย โดยตระหนักถึงคณุภาพงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการทํางานเคร่ืองกัด และเครื่องกลึงซีเอ็นซ ีวางแผนการผลิต กําหนด

ขั้นตอนการทํางาน 

2. เตรียมวัสดุ เลือกใชเครื่องมือตัด กําหนดเงื่อนไขการตัดเฉือน จับยึดชิ้นงาน ปรับตั้ง เคร่ืองมือตัด 

(Set-Up Tool) 

3. กัดและกลึงชิ้นสวนดวยคําสั่ง เสนตรง เสนโคง โปรแกรมยอย (Sub Program) โปรแกรมวัฏจักร

(Cycle) ตรวจสอบและแกไขโปรแกรม 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานเคร่ืองกัด และเคร่ืองกลึงซีเอ็นซี วางแผนการผลิต 

ลําดับขั้นตอนการทํางาน เตรียมวัสดุ เลือกใชเครื่องมือตัด กําหนดเง่ือนไขการตดัเฉือน การจับยึด

ชิ้นงาน การปรบัตั้งเคร่ืองมือตัด (Set-Up Tool) การปรับตั้งศนูยชิ้นงาน (Set-Up Work Piece ) 

การปอนโปรแกรมเอ็นซีกับ ชุดควบคุม(Control Panel) งานกัด และงานกลึง ดวยคําสั่ง เสนตรง 

เสนโคง โปรแกรมยอย (Sub Program) โปรแกรมวัฏจักร (Cycle) ตรวจสอบและแกไขโปรแกรม ข้ึน

รูปชิ้นสวนดวยเคร่ืองกัด เคร่ืองกลึงซีเอ็นซี ใชเคร่ืองมือวัดตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี 

และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



D109*2005  ออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร   1 - 4 - 3 

(Computer Aided Design and Manufacturing) 

วิชาบังคับกอน : D109-2004 เทคนิคการผลิตดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจเก่ียวกับหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรออกแบบและผลิต 

2. ใชโปรแกรมออกแบบและผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงาน 2 มิติ และ 3 มิต ิ

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรบัผิดชอบ มีความประณตี รอบคอบ 

ปลอดภัย โดยตระหนักถึงคณุภาพงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการทํางานและโครงสรางโปรแกรม CAD / CAM 

2. สรางภาพชิ้นงาน 2 มิติ 3 มิต ิและสรางโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) ดวยคําสั่งตาม

ลักษณะงานกัด และงานกลึง 

3. ตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) งานกัด และงานกลึง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทํางานและโครงสรางโปรแกรม CAD/CAM สรางภาพ

ชิ้นงาน 2 มิติและชิ้นงาน 3 มิติ ดวยคําสั่งสรางวัตถุ ปรับปรงุแกไขวัตถุ การรบั-สงไฟตชิ้นงาน 

(Import-Export File)สรางโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งากัด 2 มิติ 3 มิติ ดวยคําสั่งตาม

ลักษณะงาน Face Contour Drill Pocketสรางโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง ดวย

คําสั่งตามลักษณะงาน Face Turning Drill Bore Groove Thread สรางโปรแกรม NC-Code 

ตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) งานกัดและงานกลึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2006  มาตรวิทยาอุตสาหกรรม      2 - 2 - 3 

(Industry Metrology) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจประวัติความเปนมาและความสําคัญ ของการวัด มาตรฐานการวัด ระบบหนวยวัด 

ความหมายของสัญลักษณ GD&T และหลักการทํางานของเครื่องมือวัด สามแกน (CMM) 

2. ใชเครื่องมือวัด บํารุงรักษาเครื่องมือวัด และอุปกรณตลอดจนสอบเทียบเคร่ืองมือวัดดาน

มิติ 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณตี รอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของงาน 

การสรุปรายงานผลการวัด 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับประวัติความเปนมาและความสําคัญ ของการวัด การสอบเทียบใน

งานมาตรวิทยาบทบาทความสําคัญ ของกฎหมายและพระราชบัญญัติเก่ียวกับการชั่งตวงวัด ของ

ประเทศไทย มาตรฐาน ISO 9000 ISO 14000 และ HACCP 

2. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการวัด มาตรฐานการวัด ระบบหนวยวัด ความหมายของ

สัญลักษณ GD&Tนิยามศัพทมาตรวิทยา วิธีการวัด คาความผิดพลาดในการวัด ใชสถิติในการวัด 

ตรวจสอบ หาคาความไม แนนอน (Uncertainty) มาตรฐาน ISO/IEC 17025 

3. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดดานมติิ 

4. สอบเทียบเคร่ืองมือวัดดานมิติ ตามข้ันตอนการสอบเทียบ (Calibrate Procedures) 

บํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาและความสําคัญ ของการวัด การสอบเทียบใน

งานมาตรวิทยา บทบาทความสําคัญ ของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่งตวงวัด ของ

ประเทศไทย มาตรฐาน ISO9000 ISO 14000 และ HACCP หลักการวัด มาตรฐานการวัด ระบบ

หนวยวัด ความหมายของสัญลักษณ GD&Tนิยามศพัทมาตรวิทยา วิธีการวัด คาความผิดพลาดในการ

วัด การใชสถิติในการวัด ตรวจสอบ การหาคาความไมแนนอน (Uncertainty) มาตรฐาน ISO/IEC 

17025 สํา หรับหองปฏิบัติการ การรักษาสภาพแวดลอมของหองงปฏิบัติการ การใชและบํารุงรักษา

เครื่องมือวัด ดานมิติ สอบเทียบเคร่ืองมือวัด ดานมิติ ตามขั้นตอนการสอบเทียบ (Calibrate 

Procedures) การบํารุงรกัษาเครื่องมือและอุปกรณ 

 

 

 

 

 

 



D109*2007  นิวแมติกสและไฮดรอลิกอุตสาหกรรม    2 - 2 - 3 

(Pneumatics and Hydraulic Industrial) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุม 

2. สามารถออกแบบ ติดตั้งบํารุงรักษาระบบนิวแมติกสและระบบไฮดรอลิก แบบเชิงกลและ

แบบไฟฟาในงานอุตสาหกรรม 

3. มีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูเก่ียวกับการทํางานของระบบนิวแมติกสและ 

ไฮดรอลิกมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับการออกแบบและติดตั้ง ระบบนิวแมติกส หลักการทํางานของระบบ

นิวแมติกสอุปกรณในระบบนิวแมติกส ปมลมวาลว อุปกรณ รวมทั้ง ระบบสุญญากาศ 

2. เขียนผังวงจรนิวแมติกสและการแสดงการเคลื่อนท่ี 

3. ออกแบบ เขียนวงจรนิวแมติกสควบคุมการทํางานดวยรีเลยไ ฟฟาและโปรแกรมเมเบิล

คอนโทรลเลอร (PLC) 

4. แสดงความรูเก่ียวกับการออกแบบและติดตั้ง ระบบไฮครอลิก หลักการทํางานของ

ระบบไฮดรอลิกอุปกรณในระบบไฮครอลิก เนนน้ําไฮดรอลิก ชุดตนกําลังวาลว 

5. ออกแบบ เขียนวงจรไฮดรอลิกควบคมุดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 

(PLC) 

6. บํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบนิวแมติกสและระบบไฮดรอลิก 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบนิวแมติกส หลักการทํางานของระบบนิวแม

ติกส อุปกรณในระบบนิวแมติกส ปมลม วาลว อุปกรณ รวมทั้งระบบสุญญากาศ การเขียนผังวงจร 

นิวแมติกสและการแสดงการเคลื่อนที่การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกสแบบทํางานตอเนื่อง 

อุปกรณไฟฟา การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกสควบคุมการทํางานดวยรีเลยไฟฟา โปรแกรมเม

เบิลคอนโทรลเลอร (PLC) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบนิวแมติกสศึกษาและปฏิบัติการ

ออกแบบและติดตั้งระบบไฮครอลิก หลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกอุปกรณในระบบไฮครอลิก 

น้ํามันไฮดรอลิก ชุดตนกําลัง วาลว และอุปกรณ การเขียนผังวงจรไฮดรอลิก การออกแบบ เขียน

วงจรไฮดรอลิกควบคมุดวยรีเลยไฟฟา โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร (PLC) การบํารุงรักษาและ

แกไขปญหาของระบบไฮดรอลิก 

 

 

 

 

 



D109*2101  เทคนิคเขียนแบบเคร่ืองมือกล     1 - 4 - 3 

(Machine Tool Drawing Technique) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการอานและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ตามมาตรฐาน 

2. สเก็ตซ อานและเขียนแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ้นของชิ้นสวนอุปกรณเครื่องมือ

กลตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ 

ตระหนักถึงคุณภาพงาน ประหยัด และรักษาสภาพแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับมาตรฐานงานเขียนแบบเคร่ืองมือกล แบบสั่งงานการผลิต หลักการ

อานและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น 

2. สเก็ตซ อานและเขียนแบบภาพประกอบ แบบภาพแยกชิ้นของชิ้นสวน และอุปกรณ

เครื่องมือกลตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานงานเขียนแบบเคร่ืองมือกล แบบสั่งงานการผลิต หลักการ 

สเก็ตซอานและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้นของชิ้นสวนเคร่ืองมือกล แบบสั่งงานการผลิต

ชิ้นสวนและอุปกรณเครื่องมือกลตามมาตรฐาน ตระหนักถึงคณุภาพงาน มีความประณีต รอบคอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2102  เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล 2    1 - 6 - 3 

(Machine Tool Technique 2) 

วิชาบังคับกอน : D109-2001 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล 1 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการใชเคร่ืองมือกล เคร่ืองมือเฉพาะอยาง ในการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 

2. ผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกลที่ซับซอน และตรวจสอบใหไดตามมาตรฐานกําหนด 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณตีรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคณุภาพงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล การเลือกใชเครื่องมือกลและอุปกรณ

ชวยงาน(Attachment) 

2. ผลิตเฟองเฉียง เฟองหนอนเกลียวหนอน เฟองดอกจอก เพลาสงกําลังเพลาเรียวตาม

มาตรฐาน 

3. วัด ตรวจสอบชิ้นสวนดวยเคร่ืองมือวัดละเอียด 

4. บํารุงรักษาเคร่ืองมือกล และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล เลอืกใชเครื่องมือกลและอุปกรณ

ชวยงาน(Attachment) ท่ีเหมาะสมตามลักษณะงาน ผลิตเฟองเฉียง เฟองหนอนเกลียวหนอน เฟอง

ดอกจอก เพลาสงกําลังเพลาเรียวตามมาตรฐานดวยเครื่องเจียระไนกลม วัด ตรวจสอบชิ้นสวนดวย

เครื่องมือวัด ละเอียด บํารุงรักษาเคร่ืองมือกล และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2103  เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล 3    1 - 6 - 3 

(Machine Tool Technique 3) 

วิชาบังคับกอน : D109-2102 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล 2 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการ วิธีการและเทคนิคการใชเคร่ืองมือกลเพ่ือผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล 

2. ใชเครื่องมือกลในการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล ประกอบเปนชุด ตรวจสอบตามมาตรฐานที่

กําหนด 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานเปนกลุมดวยความอุตสาหะ รอบคอบและปลอดภัย โดยคาํนึงถึง

คุณภาพของผลงาน สรุปและเขียนรายงานการทํางาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล การเลือกใชเครื่องมือกล 

2. ผลิตชิน้สวนเคร่ืองมือกลที่ประกอบเปนชุด ระบบสงกําลังระบบปอนอัตโนมัติ 

3. เลือกอุปกรณชวยงานชนิดพิเศษตามลักษณะงานท่ีผลิต 

4. วัด ตรวจสอบชิ้นสวนดวยเคร่ืองมือวัดละเอียด 

5. บํารุงรักษาเคร่ืองมือกล และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล เลือกใชเครื่องมือกลตามความ

เหมาะสม เนนการผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกลที่ประกอบเปนชุด ระบบสงกําลังระบบปอนอัตโนมัติ เลือก

อุปกรณชวยงานชนิดพิเศษตามลักษณะงานที่ผลิต วัด ตรวจสอบชิ้นสวนดวยเคร่ืองมือวัด ละเอียด 

บํารุงรักษาเคร่ืองมือกล และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2104  เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล 4    1 - 6 - 3 

(Machine Tool Technique 4) 

วิชาบังคับกอน : D109-2103 เทคนิคการผลิตชิ้นสวนเคร่ืองมือกล 3 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการวิเคราะหแบบ และวางแผนการผลิตชิ้นสวนตามแบบ 

2. วิเคราะหและผลิตชิ้นสวน ตรวจสอบ ประกอบ แกไขชิ้นสวนเคร่ืองมือกลตามมาตรฐาน 

สรปุและเขียนรายงานการทํางาน 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานเปนกลุมดวยความอุตสาหะ รอบคอบและปลอดภัย โดยคาํนึงถึง

คุณภาพของผลงาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับการอานแบบ การวิเคราะหแบบ การวางแผนการผลิต 

2. ผลิตชิ้นสวนประกอบเปนชุดเคร่ืองมือกลตามแผนงานที่กําหนด 

3. วัด ตรวจสอบ ประกอบ ทดลอง ปรับแตง แกไข 

4. จัดทําคูมือการใชงาน และการบํารุงรักษา 

5. เขียนรายงานนาํเสนอผลงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบ การวิเคราะหแบบ การวางแผนการผลิตโดยเนนการ

ทํางานเปนกลุมในการผลิตชิ้นสวนประกอบเปนชุดเครื่องมือกลตามแผนงานที่กําหนด วัด ตรวจสอบ 

ประกอบ ทดลองปรบัแตง แกไข จัดทําคูมือการใชงานและการบํารุงรักษา สรุปเขียนรายงานนําเสนอ

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2105  เคร่ืองมือตัดในงานอุตสาหกรรม     2 - 0 - 2 

(Cutting Tool in Industry) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหนาท่ีและองคประกอบตาง ๆ ของคมตัด สมบัติของวัสดุที่ใชผลิตเคร่ืองมือตัด 

2. ออกแบบเครื่องมือตัด ได เหมาะสมกับ การใชงาน 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการทํางานของคมตัด มุมเคร่ืองมือตัด สมบัติของวัสดุที่ใชในการ

ผลิตเครื่องมือตัด กรรมวิธีขึ้น รูปเครื่องมือตัด การอบชุบ ชนิดประเภท สมบัติ หนาที่ของเครื่องมือ 

ตัด 

2. เลือกใชวัสดุในการผลิตเครื่องมือตัด 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาหลักการทํางานของคมตัด มุมเคร่ืองมือตัด สมบัติของวัสดุที่ใชในการผลิตเคร่ืองมือตัด 

กรรมวิธีข้ึนรูปเครื่องมือตัด การอบชุบ ชนิดประเภท สมบัติ หนาที่ของเคร่ืองมือตัด ออกแบบ และ

เลือกใชวัสดุในการผลิตเครื่องมือตัด มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบ ตรงตอเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2106  เทคนิคการผลิตเคร่ืองมือตัด     0 - 6 - 2 

(Cutting Tool Production Technique) 

วิชาบังคับกอน : D109-2105 เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการคํานวณชุดเฟองทด ติดตั้ง ชุดหัวแบงและประกอบชุดเฟอง สําหรับผลิต

เครื่องมือตัด 

2. ผลิตเครื่องมือตัดแบบไมขึ้นคม แบบขึ้นคม แบบคมตัด เลื้อย (Spiral) แบบเปลี่ยนคมตัด 

(Inserted) และแบบพิเศษ 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณตี รอบคอบ ปลอดภัย บํารุงรักษาเคร่ืองมือ 

เครื่องมือกลและอุปกรณ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับการคํานวณชุดเฟองทด ติดตั้งหัวแบงและประกอบชุดเฟองสําหรับ

ผลิตเครื่องมือตัด 

2. ผลิตเครื่องมือตัดแบบไมขึ้นคมตัด แบบขึ้นคมตัด แบบคมตัด เลื้อย (Spiral) แบบเปลี่ยน

คมตัด (Inserted) และแบบพิเศษ 

คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบัติการคํานวณชุดเฟองทด ติดตั้ง หัวแบงและประกอบชุดเฟองสําหรับผลิตเคร่ืองมือตดั 

ผลิตเครื่องมือตัดแบบไมขึ้นคมตัด Convex Cutter Concave Cutter ผลิตเคร่ืองมือตัดแบบขึ้นคม

ตัด Slotting Cutter Side and Face Cutter ผลิตเคร่ืองมือตัดแบบคมตัด เลื้อย (Spiral) Twist 

Drill Plain Milling Helical Cutter ผลิตเครื่องมือตัด แบบเปลี่ยนคมตัด (Inserted) เครื่องมือตัด

แบบพิเศษอื่น ๆ ตระหนักถึงความปลอดภัยและการบํารุงรักษา เคร่ืองมือกลและอุปกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2107  ระบบการผลิตอัตโนมัติ      1 - 6 - 3 

(Computer Integrated Manufacturing) 

วิชาบังคับกอน : D109-2002 เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

D109-2004 เทคนิคการผลิตดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 

D109-2007 นิวแมติกสและไฮดรอลิกอุตสาหกรรม 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการทํางานของระบบการผลิตอัตโนมัติโดยใชคอมพิวเตอรควบคุม 

2. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบจัดเก็บ เคลื่อนยายวัสดุ ควบคุมเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี แขนกล 

(Robotic Arm) ระบบตรวจสอบชิ้นงาน และระบบควบคุมอัตโนมัติอื่น ๆ 

3. มีกิจนิสัยการทํางานเปนกลุมดวยความอุตสาหะ รอบคอบ และยึดหลักความปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการควบคุมการผลิตอัตโนมัติ ดวยคอมพิวเตอรในงาน

อุตสาหกรรม และวางแผนขั้นตอนการทํางาน 

2. เขียนโปรแกรมควบคุมระบบการจัดเก็บและเคลื่อนยายวัสดุ วัด ตรวจสอบชิ้นงาน 

วิเคราะหและแกไขโปรแกรม 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการควบคุมการผลิตอัตโนมัติ ดวยคอมพิวเตอรในงาน

อุตสาหกรรมวางแผนขั้นตอนการทํางาน เขียนโปรแกรมควบคุมระบบการจัดเก็บและเคลื่อนยายวัสดุ 

เขียนโปรแกรมควบคุมแขนกล (Robotic Arm) ควบคุมเคร่ืองมือกลซีเอ็นซผีลิตชิ้นงาน เขียน

โปรแกรมควบคุม วัด ตรวจสอบชิ้นงานเขียนโปรแกรมควบคุมระบบวิเคราะหและแกไขโปรแกรม 

ปฏิบัติงานเปนกลุมดวยความอุตสาหะ รอบคอบ และยึดหลักความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2207   ออกแบบแมพิมพโลหะ     3 - 0 - 3 

(Die Design) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจขั้นตอนการออกแบบแมพิมพโลหะ การทํางานของเคร่ืองปมโลหะ (Press 

Machine) หนาที่ของชิ้นสวนแมพิมพโลหะ 

2. ออกแบบแมพิมพ โลหะ โดยใชชิ้นสวนมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีมีความรบัผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึง คุณภาพ

งาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับชนิดแมพิมพโลหะ ชื่อและหนาที่ของชิ้นสวนแมพิมพ การเลือกใช

วัสดุผลิตแมพิมพ วัสดชุิ้นงานและชิ้นสวนมาตรฐาน คํานวณแรงตัด คํานวณคาความเผื่อ การวาง

ตําแหนงชิ้นงาน (Strip Lay Out) 

2. ออกแบบและเขียนแบบแมพิมพเดี่ยว (Single Die) แมพิมพข้ึนรปู (Form Die) แมพิมพ

แบบตอเนื่อง (Progressive Die) 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับชนิดแมพิมพโลหะ ชื่อและหนาท่ีของชิ้นสวนแมพิมพ การเลือกใชวัสดุผลิต

แมพิมพวัสดุชิ้นงานและชิ้นสวนมาตรฐาน คํานวณแรงตัด คํานวณคาความเผื่อ การวางตําแหนง

ชิ้นงาน (Strip Lay Out) ออกแบบและเขียนแบบแมพิมพเดี่ยว (Single Die) แมพิมพขึ้นรูป (Form 

Die) แมพิมพ แบบตอเนื่อง (Progressive Die) ศึกษาโครงสรางและหลักการทาํงานของชนิดเครื่อง

ปมโลหะ (Press Machine) วิธีปอนวัสดุชิ้นงาน การบังคับตําแหนงงานชิ้น การปลดชิ้นงาน การจับ

ยึดชุดแมพิมพเขากับ เคร่ืองปมโลหะ (Press Machine) มีความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ 

ตระหนักถึงคุณภาพงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2502  เทคโนโลยีการเชื่อม     2 - 3 - 3 

(Welding Technology) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมแกสเชื่อมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ เชื่อม

อารกทังสเตนแกสคลุม (GTAW) เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (GMAW) เชื่อมไส ฟลักซ(FCAW) เชื่อม

ใตฟลักซ(SAW) 

2. สามารถเชื่อมแกสเชื่อมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 

(GTAW)เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (GMAW) เชื่อมไสฟลักซ (FCAW) การเชื่อมใตฟลักซ(SAW) เหล็ก

แผนและทอเหล็กกลา 

3. มีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการเชื่อมแกสเชื่อมอารก ตรวจรอยบกพรองและการแกไขงาน

เชื่อม 

2. เชื่อมแกส, เชื่อมอารกดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซไดตามหลักการและกระบวนการ 

3. เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม (GTAW) ไดตามหลักการและกระบวนการ 

4. เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (GMAW) ไดตามหลักการและกระบวนการ 

5. เชื่อมไสฟลักซ(FCAW) ไดตามหลักการและกระบวนการ 

6. เชื่อมใตฟลักซ(SAW) ไดตามหลักการและกระบวนการ 

7. ตรวจสอบรอยตอ รองและตอ ฉาก วิเคราะหชิ้นงานเชื่อม ไดตามหลักการและ

กระบวนการ 

8. ตัดงานดวยแกส และพลาสมาไดตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานเชื่อมวิเคราะห งานเชื่อมชนิดรอยบกพรองและวิธีการแกไข

งาน แผนเหล็กกลงานทอ เหล็กกลา ชิ้นงานหนา และชิ้นงานบาง ชนิดของรอยตอ ตางๆ โดยวิธีการ

เชื่อมแกส , เชื่อมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ, เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม (GTAW), เชื่อมอารก

โลหะแกสคลุม (GMAW) เชื่อมไส ฟลักซ (FCAW), เชื่อมใตฟลักซ (SAW), การตัด โลหะดวยแกส 

และพลาสมา ดวยความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2503  งานผลิตและติดตั้งเคร่ืองจักรกล     2 - 3 - 3 

(Production and Installation of Machinery) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการและกระบวนการผลิต วางแผน และติดต้ังเครื่องจักรกล 

2. สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการติดตั้งเครื่องจักรกล 

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการผลิต วางแผนการผลิต ประกอบ ติดตั้ง และการทดสอบ 

เครื่องจักรกลไดตามขอกําหนด 

2. วางแผนการผลิตไดตามหลักการและกระบวนการ 

3. การติดตั้ง เครื่องจักรกล และขนยายไดตามหลักการและกระบวนการ 

4. ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรกล ตามขอกําหนด 

5. ทดสอบการทํางาน การบันทึกรายงานผลและสงมอบเครื่องจักรกล ตามขอกําหนด 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษา และปฏิบัติเก่ียวกับหลักการผลิต วางแผนการผลิตเครื่องจักรกล ผังการติดตั้ง 

เครื่องจักรกล เตรียมพื้นที่ ขนยายเครื่องจักรกล ประกอบชิ้นสวนเคร่ืองจักรกล ปรับระดับติดตั้ง 

ระบบไฟฟา ทดสอบการทํางานของเครื่องจักรกลตามขอกําหนด ทดลองการผลิต สงมอบ

เครื่องจักรกล การบันทึกและรายงานผลความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2504  งานซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล    2 - 3 - 3 

(Machine Maintenance Practice) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการซอมบํารุงเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม 

2. สามารถปฏิบัติงานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลในงานอุตสาหกรรม 

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการซอมบํารงุเคร่ืองจักรกล แบบมีแผน และแบบไมมีแผนใน

งานอุตสาหกรรม 

2. วางแผน และจัดทําโครงการซอมบํารุงตามหลักการ 

3. จัดเตรียมชิ้นสวน สเกตซแบบ และจัดทําชิ้นสวนทดแทนตามหลักการและกระบวนการ 

4. ซอมบํารุงเครื่องจักรกลแบบมีแผน ในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานที่กําหนด 

5. ซอมบํารุงเครื่องจักรกลแบบไมมีแผน ในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานที่กําหนด 

6. ติดตั้งอุปกรณ งานซอมบํารงุถอดเปลี่ยนชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 

7. ประมาณราคาการซอมบํารุงเครื่องจักรกล ในงานอุตสาหกรรมตามหลักการ 

8. จัดทําประวัติ และบันทึกการซอมบํารุงเครื่องจักรกล ในงานอุตสาหกรรมตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการซอมบํารุงเครื่องจักรกล แบบมีแผน(Shutdown) และ

แบบไมมแีผน(Breakdown) ในงานอุตสาหกรรม วางแผน และจัดทาํโครงการซอมบํารุง จัดเตรียม

ชิ้นสวน สเก็ตชแบบ และจัดทําชิ้นสวนทดแทน ซอมบํารุงเครื่องจักรกลแบบมีแผน และแบบไมมีแผน

ในงานอุตสาหกรรม ติดตั้งอุปกรณ งานซอมบํารุง ถอดเปลี่ยนชิ้นสวน ประมาณราคาการซอมบํารุง

เครื่องจักรกล จัดทําประวัติ และบันทกึการซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2505  งานสงกําลังเคร่ืองจักรกล     2- 3 - 3 

(Machine Transmission Practice) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการของงานสงกําลังเครื่องจักรกล 

2. สามารถอานแบบ เขียนแบบ ติดตั้ง และบํารงุรักษางานสงกําลังเคร่ืองจักรกล 

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ ปลอดภัย และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการทํางานการอานและการเขียนแบบ การติดตั้ง และการ

บํารุงรักษาระบบงานสงกําลังเคร่ืองจักรกล 

2. อานแบบ เขียนแบบ งานสงกําลังเคร่ืองจักรกลตามหลักการ 

3. ติดตั้ง งานสงกําลังเครื่องจักรกลไดตามหลักการและกระบวนการ 

4. บํารุงรักษาระบบงานสงกําลังเครื่องจักรกลไดตามหลักการและกระบวนการ 

5. ประมาณราคาการซอมบํารุงระบบงานสงกําลังเคร่ืองจักรกลตามหลักการ 

6. จัดทําประวัติ และบันทึกการซอมบํารุงระบบงานสงกําลังเครื่องจักรกลตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทํางานระบบงานสงกําลังเครื่องจักรกล อานและเขียน

แบบ ติดตั้งและการบํารุงรักษาระบบงานสงกําลังเครื่องจักรกล บํารุงรักษา ประมาณราคาการซอม

บํารุงระบบงานสงกําลังจัดทําประวัติ และบันทึกการซอมบํารุงระบบงานสงกําลังเคร่ืองจักรกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2506  ระบบควบคุมอัตโนมัติ      2 - 3 - 3 

(Automatic Control System) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจโครงสราง สวนประกอบ การทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 

คอมพิวเตอรเซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ 

2. สามารถเขียนโปรแกรมคําสั่งควบคุมการทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 

รวมกับเซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานรวมกับ ผูอื่นดวยความประณตี รอบคอบ และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ 

2. เขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 

3. นําเซนเซอรและอุปกรณควบคุมมาประยุกตใชงาน 

4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูรวมกับ เซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสรางของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร การเขียนคําสั่ง

ควบคุมการทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรหลักการทํางานของเซนเซอรที่ใชวัดและ

ตรวจจับความเร็วความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ น้ําหนัก แสง พร็อกซิมิตี้สวิตซ อุปกรณ

ควบคุมตัวตั้งเวลา ตัวนับ ลิมิตสวิตซการนําเอาโปรแกรมคอนโทรลเลอร และคอมพิวเตอรมา

ประยุกตใชรวมกับ เซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดวิชาเลือกเสรี 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

D109*9001  เทคนิคการประมาณราคา              2-0-2 

D109*9002  เทคนิคการอบชุบโลหะ              2-3-2 

D109*9003  เทคนิคการผลิตอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด           0-6-2 

D109*9004  กรรมวิธีการข้ึนรูปและประกอบผลิตภัณฑโลหะ            2-3-3 

D109*9005  งานไฟฟาในอุตสาหกรรมการผลิต              1-3-2 

D109*2006  เทคนิคการปรับฟตเครื่องมอืกล              1-3-2 

D109*9007  งานควบคมุระบบอัตโนมัติ              1-6-3 

D109*9008  โลหะวิทยา                                                                              2-2-3 

D109*2207  ออกแบบแมพิมพโลหะ                        3-0-3 

D109*2502  เทคโนโลยีการเชื่อม                        2-3-3 

D109*2504  งานซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล                       2-3-3 

D109*2506  ระบบการควบคุมอัตโนมัติ                        2-3-3 

D408*xxxx  กฎหมายทั่วไปเก่ียวกับงานอาชีพ                        1-0-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*9001  เทคนิคการประมาณราคา     2 - 0 - 2 

(Estimate Cost Technique) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการแยกแบบชิ้นงานการผลิตเพ่ือการประมาณราคา 

2. แยกแบบงาน จําแนกขั้นตอนการผลิต คํานวณเวลาการผลิต ประมาณราคา 

3. มีความละเอียดรอบคอบ และทํางานอยางเปนระบบ 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับการแยกแบบชิ้นงานการผลิต การประมาณราคาวัตถุดิบ 

2. คํานวณเวลางานการผลิต การวิเคราะหตนทุน วัสดุคงคลัง 

3. ประมาณราคาการผลิต 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับการแยกแบบชิ้นงานการผลิต การประมาณราคาวัตถุดิบ การคาํนวณเวลางาน

การผลิตการวิเคราะหตนทุนกําไร ขาดทุน วัสดุคงคลัง การทําเอกสารประมาณราคาการผลิต 

กฎหมายที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*9002  เทคนิคการอบชุบโลหะ      2 - 3 - 3 

(Heat Treatment Technique) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการของกระบวนการปรับปรุงสมบัติโลหะ 

2. เตรียมเคร่ืองมือ และปฏิบัติการปรับปรงุสมบัติชิ้นสวนดวยกรรมวิธีชุบแข็ง (Hardening) 

อบคืนตัว(Tempering) อบปกติ (Normalizing) อบออน(Annealing) ชุบผิวแข็ง(Surface 

Hardening) 

3. ปฏิบัติการทดสอบความแข็งแบบร็อคเวล (Rockwell) แบบบริเนล (Brinell) และแบบวิก

เกอร(Vickers) 

4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณตี รอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน

ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับเทคนิคการอบชุบ การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค แผนภาพสมดุล 

(Equilibrium Diagram) 

2. ปรบัปรุงสมบัติชิ้นสวนดวยกรรมวิธีทางความรอน 

3. ทดสอบความแข็งวัสดุ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการอบชุบ การตรวจสอบโครงสรางจุลภาค แผนภาพสมดุล 

(Equilibrium Diagram) เลือกใชวัสด ุ ปฏิบัติการปรับปรุงสมบัติชิ้นสวนดวยกรรมวิธีชุบแข็ง 

(Hardening) อบคืนตัว (Tempering) อบปกติ (Normalizing) อบออน(Annealing) ชุบผิวแข็ง

(Surface Hardening) ทดสอบความแข็งแบบร็อคเวล (Rockwell) แบบบริเนล (Brinell) และแบบ

วิก เกอร (Vickers) ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*9003  เทคนิคการผลิตอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด   0 - 6 - 2 

(Jig and Fixture Production Technique) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการออกแบบอุปกรณนําคมตัด และอุปกรณจับยึด (Jig and Fixture) 

2. เลือกใชวัสดุ ชิ้นสวนมาตรฐาน ผลิตชิ้นสวนอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด 

3. วัด ตรวจสอบ ประกอบ ทดลองการใชงาน และแกไข บํารุงรักษาอุปกรณนําคมตัดและ

อุปกรณจับยึด 

4. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน ละเอียดรอบคอบ สรางสรรค   ปฏิบัติงานตามหลักความ

ปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับอุปกรณนําคมตัด และอุปกรณจับยึด 

2. ออกแบบอุปกรณนําคมตัด และอุปกรณจับยึด (Jig and Fixture) 

3. เลือกใชวัสดุ ชิ้นสวนมาตรฐาน ผลิตชิ้นสวนอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด 

4. วัด ตรวจสอบ ประกอบ ทดลองการใชงานและแกไข 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด ออกแบบอุปกรณนําคมตัด 

และอุปกรณจับยึด (Jig and Fixture) เลือกใชวัสดุ ชิ้นสวนมาตรฐาน ผลิตชิ้นสวนอุปกรณนําคมตัด 

และอุปกรณจับยึด อบชุบชิ้นสวน วัด ตรวจสอบ ประกอบ ทดลองการใชงาน และแกไข บํารงุรักษา

อุปกรณนําคมตัด และอุปกรณจับยึดบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*9004  กรรมวิธีการขึ้นรูปและประกอบผลิตภัณฑโลหะ   2 - 3 - 3 

                    (Process of Forming and Assembly of Metal Products) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจเก่ียวกับหลักการขึ้นรูปโลหะดวยกระบวนการตาง ๆ การประกอบผลิตภัณฑโลหะ 

2. เขาใจเก่ียวกับหลักการวางแผนการข้ึน รูปและประกอบผลิตภัณฑโลหะ การเลือกวัสดุให 

เหมาะสมกับงาน 

3. เขาใจเก่ียวกับการคาํนวณหาขนาดของแรงในการขึ้น รูป การแกไขปญหาในงานขึ้น รูป

และประกอบผลิตภัณฑโลหะ 

4. สามารถวางแผนการขึ้น รูปและประกอบผลิตภัณฑโลหะ คํานวณหาขนาดของแรงในการ

ขึ้น รูปคํานวณหาวัสดุ การแกไขปญหาในงานขึ้น รูปและประกอบผลิตภัณฑโลหะ 

5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรยีนรูและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการข้ึนรูปโลหะดวยกระบวนการตาง ๆ และการประกอบ

ผลิตภัณฑ 

2. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการวางแผนการข้ึน รูปและประกอบผลิตภัณฑโลหะ การเลือก

วัสดุใหเหมาะสมกับ งาน 

3. คํานวณหาขนาดของแรงในการขึ้นรูป การคํานวณหาวัสดุตามที่กําหนด 

4. แกไขปญหาในงานข้ึน รูปและประกอบผลิตภัณฑโลหะตามลักษณะงาน 

5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการข้ึนรูปโลหะดวยกระบวนการตาง ๆ การประกอบ

ผลิตภัณฑโลหะวางแผนการขึ้นรูปและประกอบผลิตภัณฑโลหะ การเลือกวัสดุใหเหมาะสมกับ งาน 

การคํานวณหาขนาดของแรงในการข้ึนรูป การคํานวณหาวัสดุและการแกไขปญหาในงานขึ้นรูปและ

ประกอบผลิตภัณฑโลหะ ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย ตามหลักอาชีวอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*9005  งานไฟฟาในอุตสาหกรรมการผลิต    1 - 3 - 2 

(Electrical Industrial Production) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางสวนประกอบ หลักการทํางานเครื่องมืออุปกรณการ

ออกแบบเลือกใช วิธีการใชงานวิธีการบํารุงรักษาและการวิเคราะหปญหาของไฟฟาในอุตสาหกรรม

การผลิต 

2. นําความรูไปใชในการออกแบบเลือกใชไฟฟาในอุตสาหกรรมการผลิต 

3. นําความรูไปใชในการใชงานและบํารุงรักษาไฟฟาในอุตสาหกรรมการผลิต 

4. ปฏิบัติงานดวยความรบัผิดชอบ มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ

เรยีบรอย รอบคอบและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูโครงสรางสวนประกอบ หลักการทํางานเครื่องมืออุปกรณ การออกแบบ

เลือกใชวิธีการใชงานวิธีการบํารุงรกัษา และการวิเคราะหปญหาของไฟฟาในอุตสาหกรรมการผลิต 

2. ออกแบบและเลือกใชไฟฟาในอุตสาหกรรมการผลิตตามขอกําหนด 

3. ปฏิบัติงานและบํารุงรักษาไฟฟาในอุตสาหกรรมการผลิตตามขอกําหนด 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางสวนประกอบ หลักการทํางานเครื่องมืออุปกรณการ

ออกแบบเลือกใชวิธีการใชงาน วิธีการบํารุงรักษาและการวิเคราะหปญหาของไฟฟาในอุตสาหกรรม

การผลิต ระบบไฟฟาเฟสเดียวและสามเฟส หมอแปลงไฟฟา มอเตอรไฟฟากระแสสลับ มอเตอรไฟฟา

กระแสตรง ตูเมนสวิทช (MDB) การคํานวณขนาด ของอุปกรณปองกัน และตัว นําไฟฟา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*9006  เทคนิคการปรับฟตเคร่ืองมือกล     1 - 3 - 2 

(Fitting Machine Tool Technique) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการปรับแตง โครงสราง และสวนประกอบของเคร่ืองมือกล 

2. ปรบัแตงชิ้นสวนเคร่ืองมือกลแกไขและสรางชิ้นสวนใหมทดแทน 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดีมีความเปนระเบียบ รอบคอบและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการซอมบํารุงปรับแตง โครงสราง สวนประกอบของเครื่องมือกล 

2. ถอดประกอบ ปรับแตงชิ้นสวน วิเคราะหสาเหตุของการเสียหาย 

3. ผลิตชิ้นสวนทดแทนชิ้นสวนท่ีเสียหาย 

4. ทําเอกสารควบคุมการบํารุงรักษาตามมาตรฐาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการซอมบํารุง ปรับแตงโครงสราง สวนประกอบของเคร่ืองมือ

กลถอดประกอบ ปรับแตงชิ้นสวน ขูดปรับรางเลื่อน วิเคราะหสาเหตุของการเสียหาย แกไข และผลิต

ชิ้นสวนทดแทนชิ้นสวนที่เสียหาย ทําเอกสารควบคมุการบํารุงรักษาตามมาตรฐาน มีระเบียบวินัย 

ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*9007  งานควบคุมระบบอตัโนมัติ     1 - 6 - 3 

(Automation System Control) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการโครงสรางสวนประกอบ หลักการทํางานเครื่องมือ

อุปกรณการอานและเขียนวงจร การตอวงจร การทดสอบการทํางานของวงจร การวิเคราะหตรวจ

ซอมและบํารงุรักษา การออกแบบวงจรตามเงื่อนไขการทํางานของเคร่ืองจักร 

2. นําความรูไปใชในการตอวงจรควบคุมมอเตอร 3 เฟส โซลีนอยด เซนเซอร อินเวอรเตอร  

และพีแอลซี 

3. นําความรูไปใชในการตรวจซอมวงจรควบคุมมอเตอรสามเฟส โซลีนอยด เซนเซอร 

อินเวอรเตอรและพีแอลซี 

4. ปฏิบัติงานดวยความรบัผิดชอบ มีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานดวยความเปนระเบียบ

เรยีบรอย รอบคอบและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการโครงสรางสวนประกอบ หลักการทํางานเครื่องมืออุปกรณ

การอานและเขียนวงจรการตอวงจร การทดสอบการทํางานของวงจร การวิเคราะหตรวจซอมและ

บํารุงรักษาการออกแบบวงจรตามเงื่อนไขที่กําหนด 

2. ตอวงจรควบคุมมอเตอร 3 เฟส โซลีนอยด เซนเซอร อินเวอรเตอรและพีแอลซีตาม

เงื่อนไขท่ีกําหนด 

3. ตรวจซอมวงจรควบคุมมอเตอร 3 เฟส โซลีนอยด เซนเซอร อินเวอรเตอรและพีแอลซีตาม

เงื่อนไขท่ีกําหนด 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางสวนประกอบ หลักการทํางานเครื่องมืออุปกรณ การอาน

และเขียนวงจรการตอวงจร การทดสอบการทํางานของวงจร การวิเคราะหตรวจซอม และบํารุงรักษา 

การออกแบบวงจรตามเง่ือนไขการทํางานของเคร่ืองจักรการควบคุมการทํางานของมอเตอรไฟฟา  

3 เฟส การควบคุมโซลีนอยด  การควบคุมดวยเซนเซอรไทเมอร เคาเตอร การควบคุมความเร็วรอบ

หมุนดวยอินเวอรเตอร การควบคุมดวย PLC สกรีนและโปรแกรมเขียนวงจรควบคุมดวยคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2207  ออกแบบแมพิมพโลหะ      3 - 0 - 3 

(Die Design) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจขั้นตอนการออกแบบแมพิมพโลหะ การทํางานของเคร่ืองปมโลหะ (Press 

Machine) หนาที่ของชิ้นสวนแมพิมพโลหะ 

2. ออกแบบแมพิมพ โลหะ โดยใชชิ้นสวนมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีมีความรบัผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ตระหนักถึง คุณภาพ

งาน 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับชนิดแมพิมพโลหะ ชื่อและหนาที่ของชิ้นสวนแมพิมพ การเลือกใช

วัสดุผลิตแมพิมพ วัสดุชิ้นงานและชิ้นสวนมาตรฐาน คํานวณแรงตัด คํานวณคาความเผื่อ การวาง

ตําแหนงชิ้นงาน (Strip Lay Out) 

2. ออกแบบและเขียนแบบแมพิมพเดี่ยว (Single Die) แมพิมพข้ึนรูป (Form Die) แมพิมพ

แบบตอเนื่อง (Progressive Die) 

คําอธิบายรายวิชา 

ศกึษาเก่ียวกับชนิดแมพิมพโลหะ ชื่อและหนาที่ของชิ้นสวนแมพิมพ การเลือกใชวัสดุผลิต

แมพิมพวัสดุชิ้นงานและชิ้นสวนมาตรฐาน คํานวณแรงตัด คํานวณคาความเผื่อ การวางตําแหนง

ชิ้นงาน (Strip Lay Out) ออกแบบและเขียนแบบแมพิมพเดี่ยว (Single Die) แมพิมพขึ้นรูป (Form 

Die) แมพิมพ แบบตอเนื่อง (Progressive Die) ศึกษาโครงสรางและหลักการทํางานของชนิดเครื่อง

ปมโลหะ (Press Machine) วิธีปอนวัสดุชิ้นงาน การบังคับตําแหนงงานชิ้น การปลดชิ้นงาน การจับ

ยึดชุดแมพิมพเขากับ เคร่ืองปมโลหะ (Press Machine) มีความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ 

ตระหนักถึงคุณภาพงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2502  เทคโนโลยีการเชื่อม      2 - 3 - 3 

(Welding Technology) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อมแกสเชื่อมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ เชื่อม

อารกทังสเตนแกสคลุม (GTAW) เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (GMAW) เชื่อมไส ฟลักซ(FCAW) เชื่อม

ใตฟลักซ(SAW) 

2. สามารถเชื่อมแกสเชื่อมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 

(GTAW)เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (GMAW) เชื่อมไสฟลักซ (FCAW) การเชื่อมใตฟลักซ(SAW) เหล็ก

แผนและทอเหล็กกลา 

3. มีกิจนิสัยการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการเชื่อมแกสเชื่อมอารก ตรวจรอยบกพรองและการแกไขงาน

เชื่อม 

2. เชื่อมแกส, เชื่อมอารกดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซไดตามหลักการและกระบวนการ 

3. เชือ่มอารกทังสเตนแกสคลุม (GTAW) ไดตามหลักการและกระบวนการ 

4. เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม (GMAW) ไดตามหลักการและกระบวนการ 

5. เชื่อมไสฟลักซ(FCAW) ไดตามหลักการและกระบวนการ 

6. เชื่อมใตฟลักซ(SAW) ไดตามหลักการและกระบวนการ 

7. ตรวจสอบรอยตอ รองและตอ ฉาก วิเคราะหชิ้นงานเชื่อม ไดตามหลักการและ

กระบวนการ 

8. ตัดงานดวยแกส และพลาสมาไดตามหลักการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ งานเชื่อมวิเคราะห งานเชื่อมชนิดรอยบกพรองและวิธีการแกไข

งาน แผนเหล็กกลงานทอ เหล็กกลา ชิ้นงานหนา และชิ้นงานบาง ชนิดของรอยตอ ตางๆ โดยวิธีการ

เชื่อมแกส , เชื่อมอารกดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ, เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม (GTAW), เชื่อมอารก

โลหะแกสคลุม (GMAW) เชื่อมไส ฟลักซ (FCAW), เชื่อมใตฟลักซ (SAW), การตัด โลหะดวยแกส 

และพลาสมา ดวยความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2504  งานซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกล    2 - 3 - 3 

(Machine Maintenance Practice) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจหลักการซอมบํารุงเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรม 

2. สามารถปฏิบัติงานซอมบํารุงเคร่ืองจักรกลในงานอุตสาหกรรม 

3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล แบบมีแผน และแบบไมมีแผนใน

งานอุตสาหกรรม 

2. วางแผน และจัดทําโครงการซอมบํารุงตามหลักการ 

3. จัดเตรียมชิ้นสวน สเกตซแบบ และจัดทําชิ้นสวนทดแทนตามหลักการและกระบวนการ 

4. ซอมบํารุงเครื่องจักรกลแบบมีแผน ในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานที่กําหนด 

5. ซอมบํารุงเครื่องจักรกลแบบไมมีแผน ในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐานที่กําหนด 

6. ติดตั้งอุปกรณ งานซอมบํารงุถอดเปลี่ยนชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ 

7. ประมาณราคาการซอมบํารุงเครื่องจักรกล ในงานอุตสาหกรรมตามหลักการ 

8. จัดทําประวัติ และบันทึกการซอมบํารุงเครื่องจักรกล ในงานอุตสาหกรรมตามหลักการ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการซอมบํารุงเครื่องจักรกล แบบมีแผน(Shutdown) และ

แบบไมมแีผน(Breakdown) ในงานอุตสาหกรรม วางแผน และจัดทาํโครงการซอมบํารุง จัดเตรียม

ชิ้นสวน สเก็ตชแบบ และจัดทําชิ้นสวนทดแทน ซอมบํารุงเครื่องจักรกลแบบมีแผน และแบบไมมีแผน

ในงานอุตสาหกรรม ติดตั้งอุปกรณ งานซอมบํารุง ถอดเปลี่ยนชิ้นสวน ประมาณราคาการซอมบํารุง

เครื่องจักรกล จัดทําประวัติ และบันทกึการซอมบํารุงเคร่ืองจักรกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*2506  ระบบควบคุมอัตโนมัติ      2 - 3 - 3 

(Automatic Control System) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจโครงสราง สวนประกอบ การทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 

คอมพิวเตอรเซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ 

2. สามารถเขียนโปรแกรมคําสั่งควบคุมการทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 

รวมกับเซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ 

3. มีกิจนิสัยในการทํางานรวมกับ ผูอื่นดวยความประณตี รอบคอบ และปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับระบบควบคุมอัตโนมัติ 

2. เขียนโปรแกรมควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร 

3. นําเซนเซอรและอุปกรณควบคุมมาประยุกตใชงาน 

4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูรวมกับ เซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสรางของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร การเขียนคําสั่ง

ควบคุมการทํางานของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอรหลักการทํางานของเซนเซอรที่ใชวัดและ

ตรวจจับความเร็วความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล ระดับ น้ําหนัก แสง พร็อกซิมิตี้สวิตซ อุปกรณ

ควบคุมตัวตั้งเวลา ตัวนับ ลิมิตสวิตซการนําเอาโปรแกรมคอนโทรลเลอร และคอมพิวเตอรมา

ประยุกตใชรวมกับ เซนเซอรและอุปกรณควบคุมแบบตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D109*9008  โลหะวิทยา       2 - 2 - 3 

(Metallurgy) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. เขาใจสมบัติทางโครงสรางมหภาคและจุลภาคของโลหะ 

2. เขาใจหลักการวางแผนกระบวนการงานหลอและชุบแข็ง การปรับปรุงโครงสรางของโลหะ 

3. ปฏิบัติงานทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสราง 

4. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู และใชเหตุผลทางโลหะวิทยาในการแกปญหา มีกิจนิสัย 

ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรูเก่ียวกับสมบัติทางโครงสรางมหภาคและจุลภาคของโลหะ 

2. แสดงความรูเก่ียวกับหลักการจัดเตรียมชิ้นงานทดสอบความแข็ง 

3. ทดสอบความแข็ง และการตรวจสอบโครงสราง 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ ความสัมพันธ

ระหวางความเคนและความเครยีด อะตอมของอนุภาค โครงสรางโมเลกุล โครงสรางอสัณฐาน 

โครงสรางผลึก ระบบโครงสรางผลึกดัชนีมิลเลอร ทิศทางและระนาบในผลึก ขอบกพรองในผลึก การ

เปลี่ยนรูปของโลหะ การคนืตัว การเกิดผลึกใหมการเติบโต (Grain growth) โลหะผสม กระบวนการ

แข็งตัวของโลหะ โครงสรางจากการแข็งตัวของงานหลอเฟสและแผนภาพสมดุล ของหนึ่งธาตุ สอง

ธาต ุ และสามธาตุ การปรับปรงุพัฒนา และควบคุมโครงสรางของโลหะชนิดตางๆ เหล็กหลอ โลหะที่

ไมใชเหล็ก และโลหะผสม ปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมชิ้นงานและทดสอบความแข็ง การตรวจสอบ

โครงสรางมหภาคและจุลภาค 

 

 

 

 


