
6 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างกลโรงงาน 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562   ประเภทวิชา 

อุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างกลโรงงาน  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  103  

หน่วยกิตและเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (21  หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกติ 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1101 จาํนวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 

20000*1101 ถึง 20000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ)  
 

ให้เรียนรายวิชา 20000-1201 สําหรับภาคเรียนท่ี 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรียนท่ี 6    

รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทวิชาท่ีเรียน จนครบ

หน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ           0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั           0-2-1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน  0-2-1 

20000-1209 ภาษาองักฤษสาํหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1220    ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000*1201 ถึง 20000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 

20000-1302 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

 20000*1301 ถึง 20000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง                                                          2-0-2  

20000*1401 ถึง 20000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม                                               2-0-2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย                                                           1-0-1 
 

• รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะนําเพิม่เติม 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย                      2-0-2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน                                                           1-0-1 

20000*1501 ถึง 20000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา  รวมกนัไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  หรือ

เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 
 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 

20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 
 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 

20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา                               *-*-* 

           ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

 

 

 

 

 



11 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกติ )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 1-3-2 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-2 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0-6-2 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 1-3-2 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 1-3-2 

20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 1-3-2 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกติ)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20102-2001 เขียนแบบเคร่ืองมือกล 1 1-3-2 

20102-2002 เขียนแบบดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-3-2 

20102-2003 ทฤษฎีเคร่ืองมือกล 2-0-2 

20102-2004 วดัละเอียด 1-2-2 

20102-2005 คณิตศาตร์เคร่ืองมือกล 2-0-2 

20102-2006 กลศาสตร์เคร่ืองมือกล 2-0-2 

20102-2007 กรรมวธีิการผลิต 2-0-2 

20102-2008 ผลิตช้ินส่วนดว้ยเคร่ืองมือกล 1 2-6-4 

20102-2009 โปรแกรมเอน็ซีพื้นฐาน 1-3-2 

20102-2010 อบชุบโลหะ 1-3-2 

20102-2011  นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1-3-2 
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ) 
 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาในสาขางานใดสาขางานหน่ึงหรือเลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่  15 หน่วยกิต  ท่ีเหลือ

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาจากสาขางานใด  หรือหลายสาขางานรวมกนัจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

2.3.1  สาขางานเคร่ืองมือกล 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20102-2101 เขียนแบบเคร่ืองมือกล 2                                                                                1-3-2 

20102-2102 ผลิตช้ินส่วนดว้ยเคร่ืองมือกล 2                                                                      2-6-4 

20102-2103 ผลิตช้ินส่วนดว้ยเคร่ืองมือกล 3                                                   2-6-4 

20102-2104 ซ่อมบาํรุงเคร่ืองมือกล 0-6-2 

20102-2105 ลบัคมเคร่ืองมือตดั 1-3-2 

20102-2106 ปรับ ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองมือกล 0-6-2 

20102-2107 หล่อโลหะ 2-3-3 

20102-2108 ชุบเคลือบผวิโลหะ 1-3-2 

20102-2109 ระบบส่งกาํลงัเคร่ืองมือกล 2-0-2 

20102-2110 ผลิตช้ินส่วนดว้ยเคร่ืองมือกลซีเอน็ซี 0-6-2 

20102-2111 อุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยดึ 1-3-2 

20102-2201 แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ 2-0-2 

20102-2301 แม่พิมพพ์ลาสติกเบ้ืองตน้ 2-0-2 

20102*2101 ถึง 20102*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20102-5101 ปฏิบติังานเคร่ืองมือกล  1 *-*-* 

20102-5102 ปฏิบติังานเคร่ืองมือกล  2 *-*-* 

20102-5103 ปฏิบติังานเคร่ืองมือกล  3 *-*-* 

20102-5104 ปฏิบติังานเคร่ืองมือกล  4 *-*-* 

20102-5105 ปฏิบติังานเคร่ืองมือกล  5 *-*-* 

20102-5106 ปฏิบติังานเคร่ืองมือกล  6 *-*-* 
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2.3.2 สาขางานแม่พมิพ์โลหะ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20102-2201 แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ 2-0-2 

20102-2202 เขียนแบบแม่พิมพโ์ลหะ 1-3-2 

20102-2203 ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพโ์ลหะ  2-6-4 

20102-2204 ผลิตแม่พิมพต์ดั 2-6-4 

20102-2205 ผลิตแม่พิมพข้ึ์นรูป 2-6-4 

20102-2206 ผลิตแม่พิมพแ์บบต่อเน่ือง 2-6-4 

20102-2207 ป๊ัมโลหะเบ้ืองตน้ 1-3-2 

20102-2208 การบาํรุงรักษาแม่พิมพโ์ลหะ 1-3-2 

20102-2107 หล่อโลหะ 2-3-3 

20102-2108 ชุบเคลือบผวิโลหะ 1-3-2 

20102-2109 ระบบส่งกาํลงัเคร่ืองมือกล 2-0-2 

20102-2110 ผลิตช้ินส่วนดว้ยเคร่ืองมือกลซีเอน็ซี 0-6-2 

20102-2111 อุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยดึ 1-3-2 

20102*2201 ถึง 20102*2299  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20102-5201 ปฏิบติังานแม่พิมพโ์ลหะ 1 *-*-* 

20102-5202 ปฏิบติังานแม่พิมพโ์ลหะ 2 *-*-* 

20102-5203 ปฏิบติังานแม่พิมพโ์ลหะ 3 *-*-* 

20102-5204 ปฏิบติังานแม่พิมพโ์ลหะ 4 *-*-* 

20102-5205 ปฏิบติังานแม่พิมพโ์ลหะ 5 *-*-* 

20102-5206 ปฏิบติังานแม่พิมพโ์ลหะ 6 *-*-* 
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2.3.3 สาขางานแม่พมิพ์พลาสติก 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20102-2301 แม่พิมพพ์ลาสติกเบ้ืองตน้   2-0-2 

20102-2302 ฉีดพลาสติกเบ้ืองตน้ 1-3-2 

20102-2303 เขียนแบบแม่พิมพพ์ลาสติก 1-3-2 

20102-2304 ผลิตช้ินส่วนแม่พิมพพ์ลาสติก  2-6-4 

20102-2305 ผลิตแม่พิมพฉี์ด 2-6-4 

20102-2306 ผลิตแม่พิมพเ์ป่า 2-6-4 

20102-2307 ผลิตแม่พิมพอ์ดั 2-6-4 

20102-2107 หล่อโลหะ 2-3-3 

20102-2108 ชุบเคลือบผวิโลหะ 1-3-2 

20102-2109 ระบบส่งกาํลงัเคร่ืองมือกล 2-0-2 

20102-2110 ผลิตช้ินส่วนดว้ยเคร่ืองมือกลซีเอน็ซี 0-6-2 

20102-2111 อุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยดึ 1-3-2 

20102*2301 ถึง 20102*2399  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

2010-5301 ปฏิบติังานแม่พิมพพ์ลาสติก  1 *-*-* 

20102-5302 ปฏิบติังานแม่พิมพพ์ลาสติก  2 *-*-* 

20102-5303 ปฏิบติังานแม่พิมพพ์ลาสติก  3 *-*-* 

20102-5304 ปฏิบติังานแม่พิมพพ์ลาสติก  4 *-*-* 

20102-5305 ปฏิบติังานแม่พิมพพ์ลาสติก  5 *-*-* 

20102-5306 ปฏิบติังานแม่พิมพพ์ลาสติก  6 *-*-* 
 

2.3.4 สาขางานผลติช้ินส่วนยานยนต์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20102-2401 เขียนแบบช้ินส่วนยานยนต ์ 1-3-2 

20102-2402 กรรมวธีิการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 2-0-2 

20102-2403 ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์1 2-6-4 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20102-2404 งานพน่สีรถยนต ์ 1-6-3 

20102-2404 ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์2 2-6-4 

20102-2405 สียานยนต ์ 2-0-2 

20102-2406 ปรับ ประกอบช้ินส่วนยานยนต ์ 0-6-2 

20102-2107 หล่อโลหะ 2-3-3 

20102-2108 ชุบเคลือบผวิโลหะ 1-3-2 

20102-2109 ระบบส่งกาํลงัเคร่ืองมือกล 2-0-2 

20102-2110 ผลิตช้ินส่วนดว้ยเคร่ืองมือกลซีเอน็ซี 0-6-2 

20102-2111 อุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยดึ 1-3-2 

20102-2201 แม่พิมพโ์ลหะเบ้ืองตน้ 2-0-2 

20102-2301 แม่พิมพพ์ลาสติกเบ้ืองตน้   2-0-2 

20102*2401 ถึง 20102*2499  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20102-5401 ปฏิบติังานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 1 *-*-* 

20102-5402 ปฏิบติังานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 2 *-*-* 

20102-5403 ปฏิบติังานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 3 *-*-* 

20102-5404 ปฏิบติังานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 4 *-*-* 

20102-5405 ปฏิบติังานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 5 *-*-* 

20102-5406 ปฏิบติังานผลิตช้ินส่วนยานยนต ์ 6 *-*-* 
 

สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
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2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20102-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20102-8002 และ 20102-8003 

รวม 4 หน่วยกิต   
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20102-8001 ฝึกงาน *-*-4 

20102-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20102-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20102-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20102-8502 และ 20102-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20102-8501 โครงงาน *-*-4 

20102-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20102-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวชิา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวชิากิจกรรม

เสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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หนา้วา่ง 
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หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 

 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

วชิาชีพพื้นฐาน  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2 - 0 - 2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2 - 0 - 2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1 - 2 - 2 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1 - 2 - 2 
 

วชิาชีพพื้นฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 - 0 - 2 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0 - 6 - 2 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
 

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 - 0 - 2 

 (Occupational Health and Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. สามารถดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. สามารถปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. มีจิตสาํนึกและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการ ควบคุม ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. วางแผนการดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุม ป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 

5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 

6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบติัภยั

ท่ีเกิดจากการทาํงานและการควบคุมป้องกัน  การปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์  การจดัการ        

อาชีวอนามยัและความปลอดภยัเบ้ืองตน้   เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ความปลอดภยั   เคร่ืองป้องกนัอนัตราย  การ

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 2 - 0 - 2 

 (Energy, Resources and Environment Conservation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วิธีการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการและวิธีการเพ่ือป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและ

อนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

3. วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงาน

อาชีพ 

4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลงังานพลงังาน

ทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังานและทรัพยากร แนวทางป้องกนั

และแก้ไขปัญหาพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

20001-1003 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1 - 2 - 2 

 (Business and Entrepreneurs) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณ ภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สามารถจดัทาํแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัการ

บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั 

ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน  หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน  

ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  การจัดหาและวางแผนทางการเงิน  กฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  รูปแบบและการจดัทาํแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองคก์ร 

และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 

 (Labor Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสมัพนัธ์และการประกนัสงัคม 

2. เขา้ใจหลกัการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานดา้นอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการ 

3. เพ่ือใหมี้กิจนิสยัท่ีดี และมีเจตคติท่ีดีต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์และ            

การประกนัสงัคม 

2. ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสัมพนัธ์ การประกนัสังคม 

กฎหมายอุตสาหกรรมดา้นการผลิตและบริการ 
 



23 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างกลโรงงาน 

20001-2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1 - 2 - 2 

 (Computer and Information for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลกัการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. สามารถใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาํเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศตามลกัษณะ

งานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบติัการ 

โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 

4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใชร้ะบบปฏิบติัการ  

(Windows หรือ Mac OS)  การใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํเพ่ือจดัทาํเอกสารในงานอาชีพ  การใชโ้ปรแกรมตาราง

ทาํการเพ่ือการคาํนวณในงานอาชีพ   การใชโ้ปรแกรมการนาํเสนอผลงาน หรือการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืน ๆ     

ตามลกัษณะงานอาชีพ  การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ   ผลกระทบของ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Technical Drawing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบเทคนิค การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้เก่ียวกบั ภาพฉาย ภาพตดั และภาพ 

สามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา 

มีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค  การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 

2. อ่านและเขียนแบบภาพช้ินส่วนสองมิติ 

3. อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ 

4. เขียนภาพฉาย ภาพช่วยและภาพตดั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ การใชแ้ละการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ

เขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตวัเลข ตวัอกัษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกาํหนดขนาดของมิติ

มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลกัการฉายภาพมุมท่ี 1 และมุมท่ี 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตดัและสัญลกัษณ์เบ้ืองตน้ ในงาน

ช่างอุตสาหกรรม 
 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 - 0 - 2 

  (Industrial Materials ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานในการจาํแนก ชนิด คุณลกัษณะ สมบติั มาตรฐาน การใชง้านของ

วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 

2. สามารถเลือกวสัดุอุตสาหกรรมมาใชแ้ละการจดัเก็บไดต้รงตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานในการจาํแนก ชนิด ลกัษณะ สมบติั มาตรฐาน การใชง้านวสัดุ

อุตสาหกรรม 

2. เลือกใชว้สัดุอุตสาหกรรมไดต้รงตามลกัษณะงาน 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชง้าน การจดัเก็บ การเลือกวสัดุในงาน

อุตสาหกรรมประกอบดว้ย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุท่ีมีต่อโลหะผสม วสัดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน

วสัดุหล่อเยน็ วสัดุก่อสร้าง วสัดุสงัเคราะห์ วสัดุงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การกดักร่อนและการป้องกนัหลกัการ

ตรวจสอบวสัดุเบ้ืองตน้ 
 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0 - 6 - 2 

  (Bench Works ) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

2. ปฏิบติังานโดยใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความอดทน ปลอดภยั ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียด

รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ตามคู่มือ 

2. วดัและร่างแบบช้ินงานโลหะ 

3. แปรรูปและประกอบช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือกลทัว่ไป 

4. ลบัคมตดัเคร่ืองมือกลทัว่ไป 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการใช้ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น งานวัดและตรวจสอบ                  

งานร่างแบบ งานเล่ือย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลบัคมตัด งานทําเกลียว งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น                    

และการประกอบช้ินงาน ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Welding and Sheet metal ) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการเช่ือมแก๊ส การเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้าและการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในงานเช่ือม 

3. มีทกัษะเก่ียวกบัการปฏิบติังานข้ึนรูปโลหะแผน่ รูปทรงเรขาคณิตและใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์โลหะแผน่ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ หลกัการกระบวนการเช่ือมแก๊สและการเช่ือมไฟฟ้า 

2. เช่ือมแล่นประสานและตดัแผน่เหลก็กลา้คาร์บอนดว้ยแก๊ส 

3. เช่ือมอาร์กลวดหุม้ฟลกัซ์แผน่เหลก็กลา้คาร์บอน 

4. เขียบแบบแผน่คล่ีลงแผน่งานตามแบบ 

5. ข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ตามแบบ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ของกระบวนการเช่ือมและโลหะแผ่น หลกัความปลอดภยัใน

การปฏิบัติงาน การเลือกใช้วสัดุ เคร่ืองและอุปกรณ์งานเช่ือม ท่าเช่ือม รอยต่อท่ีใช้ในงานเช่ือมและการแล่น

ประสาน การประกอบติดตั้ งเคร่ืองมืออุปกรณ์งานเช่ือมแก๊ส  การแล่นประสาน  (Brazing) และเช่ือมไฟฟ้า 

การเร่ิมตน้อาร์ก การเช่ือมเดินแนว ต่อมุม ต่อตวัที เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผ่น การเขียนแบบ

แผ่นคล่ี การถ่ายแบบ การเขา้ขอบ การทาํตะเขบ็ การย ํ้าหมุด การบดักรี (Soldering) การข้ึนรูปดว้ยการพบั ดดั มว้น

เคาะ และประกอบช้ินงาน  
 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Electrical and Electronic Work ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้  เข้าใจ และนําไปใช้งานเก่ียวกับหลักการทํางาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การเตรียมอุปกรณ์ ประกอบ

ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เลือกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงหลกัการวดั ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้และความปลอดภยั 

2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ แหล่งกาํเนิด

ไฟฟ้า  กฎของโอห์ม พลงังานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง การควบคุมมอเตอร์เบ้ืองตน้ อุปกรณ์

ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ R L C หมอ้แปลงไฟฟ้า รีเลย ์ไมโครโฟน ลาํโพง อุปกรณ์

สารก่ึงตวันาํ การบดักรี การใชม้ลัติมิเตอร์ เคร่ืองกาํเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้  
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20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

 (Basic Machine Tools) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การคาํนวณท่ีใชใ้นงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการ ตดั เจาะ กลึง งานดว้ยเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบ สะอาด  

ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การบาํรุงรักษา การปรับตั้ง การใชง้านเคร่ืองมือกลพ้ืนฐานตามคู่มือ 

2. คาํนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตดั อตัราการป้อนงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน 

3. ลบัคมตดั งานกลึง และงานเจาะ ตามคู่มือ 

4. ลบัมีดกลึงปาดหนา้ มีดกลึงปอก งานลบัดอกสวา่น งานกลึงปาดหนา้ กลึงปอก ตามคู่มือ 

5. เจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบสั่งงาน 

6. กลึงข้ึนรูปช้ินงานโลหะตามแบบสัง่งาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับหลกัความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล ชนิด ส่วนประกอบ 

การทาํงาน การใชง้านและการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ การคาํนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตดั อตัราการ

ป้อน ปฏิบติังานกลึงปาดหนา้ กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์ งานลบัคมตดัมีดกลึงปาดหนา้มีดกลึงปอก ดอกสวา่น 
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หนา้วา่ง 

 


