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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแตงภายใน

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อ ให ส ามารถประยุก ต ใช ค วามรู แ ละทั ก ษะด า นการสื่อ สาร ทั ก ษะการคิดและการแก ปญหา
และทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลัก การ
ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพอุตสาหกรรมเครื่องและตกแตงภายใน ใหทนั
ตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อ ใหมี ค วามเข าใจในหลั กการและกระบวนการทํ างานในกลุ มงานพื้ นฐานด านอุต สาหกรรม
เครื่องเรือนและตกแตงภายใน
4. เพื่อ ใหมี ค วามเข าใจในหลั กการและกระบวนการทํ างานในกลุ มงานพื้ นฐานด านอุต สาหกรรม
เครื่องเรือน ออกแบบตกแตงภายใน
5. เพื่อใหสามารถนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา คิด วิเคราะห แกปญหา สรางสรรคอุตสาหกรรม
เครื่องเรือน ออกแบบตกแตงภายใน งานตกแตงภายใน
6. เพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บัติง านอุ ตสาหกรรมเครื่ อ งเรื อ น ออกแบบตกแต งภายใน เพื่ อ ให ส ามารถ
ปฏิ บั ติ ง านอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งเรื อ น ออกแบบตกแต ง ภายใน งานตกแต ง ภายใน ในสถาน
ประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใชความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ
ในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่ อ ให มี เ จตคติ ที่ ดี ต อ งานอาชี พ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ซื่ อ สั ต ย สุ จริ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแตงภายใน ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เชน ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญูกตเวที
อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 ด า นพฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย เช น ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามั ค คี
มีมนุษยสัมพันธ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา เชน ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเ ริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3.4 เขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3.5 อานแบบ-ประมาณราคาเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3.6 ผลิตเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3.7 ควบคุมงานผลิตเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
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สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
3.8 ออกแบบ เขียนแบบงานเครื่องเรือน
3.9 ถอดแบบ แยกรายการ ประมาณราคาเครื่องเรือน
3.10 ผลิตงานเครื่องเรือน
3.11 ควบคุมงานผลิตเครื่องเรือน
สาขางานออกแบบตกแตงภายใน
3.8 ออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน
3.9 กําหนดรายการ ถอดแบบ แบบตกแตงภายใน
3.10 นําเสนองานออกแบบตกแตงภายในและตรวจสอบงานตกแตงภายใน
สาขางานตกแตงภายใน
3.8 ถอดแบบ แยกรายการ ประมาณราคางานตกแตงภายใน
3.9 วางแผนงานตกแตงภายใน
3.10 ควบคุมงานตกแตงภายใน
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
ผูสํา เร็ จการศึ ก ษาตามหลั ก สู ตรประกาศนี ย บั ตรวิช าชี พชั้ น สูง พุ ทธศั ก ราช 2557 ประเภทวิ ช า
อุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งเรื อ นและตกแต ง ภายใน จะต อ งศึ ก ษารายวิ ช าจาก
หมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 83 หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสือ่ สาร
(ไมนอ ยกวา 9 หนวยกิต)
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต)
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต
(15 หนวยกิต)
(21 หนวยกิต)
(ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)
(4 หนวยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา 83 หนวยกิต
โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิ ช าช างอุ ตสาหกรรมเครื่ อ งเรื อ นและตกแต งภายใน สาขาวิ ช าช างก อสร าง สาขาวิ ชาการก อสร าง
สาขางานกอสร าง สาขางานเครื่อ งเรือนและตกแตงภายใน สาขางานโยธา และสาขางานสถาปตยกรรม
สาขาวิชาชางเคหภัณฑ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสถาปตยกรรม หรือเทียบเทา
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา หรือสาขาวิชาอื่น
หรือมัธ ยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทาที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3107-0001
ภาพรางและศิลปะ
1-3-2
3107-0002
วัสดุอุปกรณเครือ่ งเรือน
2-0-2
3107-0003
เขียนแบบเครือ่ งเรือนดวยคอมพิวเตอร
2-3-3
3107-0004
ออกแบบเขียนแบบเครือ่ งเรือนและตกแตงภายในเบือ้ งตน
2-3-3
3107-0005
อานแบบ-ประมาณราคาเครือ่ งเรือนเบื้องตน
1-3-2
3107-0006
งานไมและเครื่องจักรกลงานไมเบือ้ งตน
2-3-3
3107-0007
งานไมเครือ่ งเรือน
2-3-3

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหค รอบคลุมทุกกลุมวิช า เพื่อพัฒนา
ผูเ รียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดํา เนิน ชีวิ ตในสังคมสมัยใหม เห็ นคุณคาของตนและการพัฒนาตน
มีความใฝรู แสวงหาและพัฒนาความรูใหม มีความสามารถในการใชเหตุผล การคิดวิเคราะห การแกปญหา
และการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับผูอื่น มีคุณธรรม
จริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบรรลุ
จุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพือ่ สือ่ สารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอ ยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1209
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม
3000-1221
ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1301
วิทยาศาสตรเพื่องานไฟฟาและการสือ่ สาร
3000-1302
วิทยาศาสตรเพื่องานเครือ่ งกลและการผลิต
3000-1303
วิทยาศาสตรเทคโนโลยียาง
3000-1304
วิทยาศาสตรเพื่องานกอสรางและตกแตงภายใน
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
3000-1313
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพือ่ ชีวิต
3000-1314
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3000-1316
วิทยาศาสตรเพื่องานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจัยเบื้องตน
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
3-0-3
*-*-*
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1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิตศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม
3000-1404
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลสั พื้นฐาน
3000-1407
คณิตศาสตรอุตสาหกรรมพลังงาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1501
ชีวิตกับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิน่ ไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000-1506
ปจจัยมนุษยและกฎหมายการเดินอากาศ
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1601
3000-1602
3000-1603
3000-1604
3000-1605

ชื่อวิชา
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ ภาวะผูนํา
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
สุขภาพชุมชน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนฯ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1606
การคิดอยางเปนระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3000-1608
พลศึกษาเพือ่ งานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพือ่ การสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพือ่ การทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
1-0-1
* - * -*

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3100-0105
3100-0118
3100-0121
3100-0126

ชื่อวิชา
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ
ความแข็งแรงของวัสดุ
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
การศึกษางาน
การออกแบบเบื้องตน

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
1-2-2
2-0-2
1-3-2

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3107-2001
3107-2002
3107-2003
3107-2004
3107-2005
3107-2006
3107-2007
3107-2008
3107-2009
3107-2010

ชื่อวิชา
ประวัติเครื่องเรือน
เขียนแบบเครือ่ งเรือน
เขียนแบบตกแตงภายใน
ออกแบบเครือ่ งเรือนและตกแตงภายใน
คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
อานแบบ-ประมาณราคาเครือ่ งเรือนและตกแตงภายใน
งานผลิตเครื่องเรือน
เทคโนโลยีงานสีและตกแตงผิว
ปฏิบัติงานตกแตงภายใน
การวางแผนและควบคุมงานเครือ่ งเรือนและตกแตงภายใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
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2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอ ยกวา 12 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิช าในสาขางานใดสาขางานหนึ่งใหครบตามที่กําหนด ในกรณีที่ตองการให
ผูเรียนไดสาขางานนั้น หรือเลือกเรียนจากสาขางานอื่น ๆ รวมกันจนครบหนวยกิตที่กําหนด
2.3.1 สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3107-2101
เทคโนโลยีของไม
3107-2102
เทคโนโลยีเครือ่ งจักรกลงานไม
3107-2103
งานผลิตเครื่องเรือนไมจริง
3107-2104
งานผลิตเครื่องเรือนไมแผนเรียบ
3107-2105
งานผลิตเครื่องเรือนประเภทถอดประกอบ
3107-2106
การออกแบบอุปกรณชวยจับชิ้นงาน
3107-2107
การติดตั้งวัสดุ-อุปกรณเครือ่ งเรือน
3107-2108
งานเคลือบผิวอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือน
3107-2109
ประมาณราคางานผลิตเครือ่ งเรือน
3107-2110
โครงการงานผลิตเครือ่ งเรือน
3107-2111
งานบํารุงรักษาเครือ่ งจักรกลงานไม
3107-2112
งานบุนวมเครื่องเรือน
3107-2113
นิวเมติกส
3107-2114
เทคโนโลยีซีเอ็นซี
3107-2115
การจัดการและบริหารโรงงาน
3107-2116
เทคโนโลยีสีงานไม
3107-2117
การเขียนแบบเครือ่ งเรือนระบบอุตสาหกรรม
3107-2118
การเขียนแบบเครือ่ งเรือนดวยคอมพิวเตอร
3107*2101 ถึง 3107*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3107-5101
งานอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือน 1
3107-5102
งานอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือน 2
3107-5103
งานอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือน 3
3107-5104
งานอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือน 4
3107-51XX งานอุตสาหกรรมเครือ่ งเรือน …
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
1-3-2
2-0-2
1-3-2
2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
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2.3.2 สาขางานออกแบบตกแตงภายใน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3107-2201
วัสดุ-อุปกรณงานตกแตงภายใน
3107-2202
ออกแบบตกแตงภายใน 1
3107-2203
ออกแบบตกแตงภายใน 2
3107-2204
การเขียนแบบตกแตงภายใน 1
3107-2205
การเขียนแบบตกแตงภายใน 2
3107-2206
การเขียนแบบตกแตงภายในดวยคอมพิวเตอร
3107-2207
การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
3107-2208
สีเพื่องานออกแบบ
3107*2201 ถึง 3107*2299 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3107-5201
งานออกแบบตกแตงภายใน 1
3107-5202
งานออกแบบตกแตงภายใน 2
3107-5203
งานออกแบบตกแตงภายใน 3
3107-5204
งานออกแบบตกแตงภายใน 4
3107-52XX งานออกแบบตกแตงภายใน …
2.3.3 สาขางานตกแตงภายใน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3107-2301
เทคนิคงานตกแตงภายใน
3107-2302
งานตกแตงหองครัว
3107-2303
งานติดตั้งเครื่องเรือนยึดถาวร
3107-2304
งานตกแตงภายในบานพักอาศัย
3107-2305
งานตกแตงภายในอาคารสาธารณะ
3107-2306
งานติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ ตกแตงภายใน
3107-2307
การประมาณราคางานตกแตงภายใน
3107-2308
เทคโนโลยีสีงานโลหะ
3107-2309
งานสีตกแตงพิเศษ
3107*2301 ถึง 3107*2399 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
1-3-2
1-3-2
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3107-5301
3107-5302
3107-5303
3107-5304
3107-53XX

ชื่อวิชา
งานตกแตงภายใน 1
งานตกแตงภายใน 2
งานตกแตงภายใน 3
งานตกแตงภายใน 4
งานตกแตงภายใน …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงครายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ที่สอดคลองกัน ระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพในแตล ะ
รายวิชาเพื่อนําไปจัดแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3107-8001 หรือรายวิชา 3107-8002 และ 3107-8003
รหัสวิชา
3107-8001

ชื่อวิชา
ฝกงาน

ท-ป-น
*-*-4

3107-8002
3107-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3107-8501 หรือรายวิชา 3107-8502 และ 3107-8503
รหัสวิชา
3107-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

3107-8502
3107-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่ เสนอแนะ หรือเลือกเรียนจากรายวิชา
ในหลัก สูตรประกาศนียบั ตรวิช าชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิช า สาขาวิชาและหมวดวิช า
โดยตองไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวม
ในเกณฑการสําเร็จการศึกษา
รหัสวิชา
3107-9001
3107-9002
3107-9003
3107-9004
3107-9005
3107-9006
3107-9007
3107-9008
3107-9009
3107-9010

ชื่อวิชา
เครือ่ งเรือนทองถิ่น
เครือ่ งเรือนหวาย
การทําหุนจําลอง
งานกระจกเพือ่ การตกแตง
การทําวงกบ บานประตู หนาตาง
เครือ่ งซีเอ็นซีเพือ่ งานแกะสลัก
งานตกแตงพืน้ ผนัง ฝาเพดาน
ทัศนียภาพและการตกแตงแบบ
วิเคราะหและพัฒนาเครื่องเรือน
งานไมบางฝงลายและการอัดดัดโคง

ท-ป-น
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมทีส่ ถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด
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ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง
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หนาวาง
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วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0005
3100-0006
3100-0007
3100-0008
3100-0009

งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วัสดุชาง
งานวัดละเอียด
งานชิน้ สวนเครื่องกลทั่วไป
งานเชื่อมและโลหะแผน
งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

0-6-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
1-3-2
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3100-0001

งานเทคนิคพืน้ ฐาน
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แกปญหา และนําไปประยุกตใชกับงานอื่นได
3. มีเจตคติ และกิจนิ สัยที่ ดีในการทํางานด วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ตเรี ยบร อย ละเอียด
รอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตนในการผลิตชิ้นงาน
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องมือกลเบื้องตน
3. ปรับแตง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่องมือกลในงานชางเครื่องกล
4. รางแบบบนชิ้นงาน แปรรูป ขึ้นรูป ประกอบ และปรับชิ้นงานโลหะดวยเครื่องมือ (Hand tools) และ
เครื่องมือกลเบื้องตนตามแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ (Hand tools) และเครื่องมือกลเบื้องตน ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานรางแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียว
งานเครื่องมือกลเบื้องตน และงานประกอบ
3100-0002

เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอนและแบบสั่งงาน
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใชเครื่องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอน และแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เสน ตัวเลข
ตัวอักษร มาตราสวน องคป ระกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใชอุปกรณเ ขียนแบบเบื้องต น
การเขียนเสน มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณงานชางอุตสาหกรรม การใชมาตราสวน การบอกขนาดมิติ การสราง
รูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3
ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด ภาพชวย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอน และแบบสั่งงาน การอาน
สัญลักษณเบื้องตนในงานชางอุตสาหกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3100-0003

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข าใจหลั กการไฟฟา และอิเ ล็กทรอนิ กส เบื้ องต น เครื่ องมื อวั ด ทางไฟฟา วัส ดุ อุ ปกรณวงจรไฟฟ า
วงจรอิเล็กทรอนิกส และวิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ปฏิ บั ติ ง านอย า งประณี ต เรี ย บร อ ย มี ร ะเบี ยบวิ นั ย อดทน มี กิจนิ สั ยในการทํ า งาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา
2. ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณ วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเ บื้องตน มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟา ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตานทาน ตัวนํา ฉนวน แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยวัดไฟฟา การใชเครื่องมือวัดไฟฟา
เบื้ องต น สั ญ ลั กษณและอุ ป กรณ ติ ด ตั้ ง ไฟฟ า สายไฟฟ า อุ ป กรณป องกั น และการต อสายดิ น การทํ า งานของ
เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก โครงสราง สัญลักษณ คุณสมบัติ และวงจรใชงานของตัวตานทาน คาปาซิเตอร อินดักเตอร
ไดโอด ทรานซิสเตอร เอสซีอาร วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หมอแปลงไฟฟา สวิต ช ขั้วตอสาย ปลั๊ก แจค รีเลย
ลําโพง ไมโครโฟน เครื่องมือกล หัวแรงบัดกรี คีม ไขควง การใชเครื่องมือวัดพื้นฐานที่จําเปนในทางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอร เครื่องจายกําลังงานไฟฟา เครื่องกําเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3100-0004

วัสดุชา ง
2-0-2
(Materials)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใชงานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. สามารถจําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด แบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใชงานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบ ปองกันการกัดกรอนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การกัดกรอนและการปองกันวัสดุ
ชนิดตางๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุตางๆ ที่มีตอโลหะผสม วัสดุเ ชื้อเพลิง
และสารหลอลื่น วัสดุไฟฟา วัสดุอิเล็กทรอนิกส วัสดุกอสราง และวัสดุสังเคราะห การตรวจสอบวัสดุเบื้องตน
3100-0005

งานวัดละเอียด
1-2-2
(Precision Measurements)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัด และตรวจสอบกับงานชิ้นสวนเครื่องกล
2. สามารถเลือกใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบตอการทํางานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบงานชิ้นสวนเครื่องกล
2. เลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หนาที่ การใชงาน และบํารุงรักษา เครื่องมือวัด
ละเอี ยด แบบมีส เกลและแบบดิจิต อล บรรทัดเหล็ก สายวั ด ระดับน้ํา เครื่องมื อวัดละเอียดแบบเลื่อนไดมี สเกล
เวอรเนียรคาลิปเปอร ไมโครมิเตอร นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่องมือวัดละเอียดแบบถายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริง
วัดนอก วัดใน เกจวั ดความโตรู เครื่ องมื อวั ดละเอี ยดแบบค าคงที่ เกจกามปู เกจทรงกระบอก เกจบล็อก เกจวัดเกลี ยว
บรรทัดตรวจสอบความเรียบ เกจวัดความเรียบผิว
3100-0006

งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป
1-3-2
(General Machine Elements)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่องมือกล
2. สามารถวางแผนปฏิบั ติ การถอดประกอบ ติด ตั้ ง และปรั บ ตั้ง ชิ้ น ส วนยึ ด ประสาน ชิ้น สวนทั่ วไป
และชิ้นสวนสงกําลังเครื่องมือกล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่องมือกล
2. วางแผน เตรียมงาน ตรวจวิเคราะหการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นสวนยึดประสาน ชิ้นสวนทั่วไป
และชิ้นสวนสงกําลังเครื่องมือกล
3. บํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องกลตามหลักการการใชงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือและอุปกรณชวยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบในงาน
สวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยทั่วไป การวางแผนปฏิบัติการ การถอดประกอบ
ชิ้นสวนยึดประสานและชิ้นสวนทั่วไป สลัก สกรู โบลตและนัต หมุดย้ํา สปริง กลไก การถอดประกอบชิ้นสวน
ส ง กํ า ลัง เพลา ลิ่ ม สไปลน รองลื่ น ตลั บ ลู ก ป น เฟ อ ง สายพานและพู ลเลย ลู กเบี้ ย ว คลั ต ช คั ป ปลิ ง เบรก
ความปลอดภัยเฉพาะงาน
3100-0007

งานเชื่อมและโลหะแผน
1-3-2
(Welding and Sheet Metal)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและโลหะแผน
2. สามารถเขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณขึ้นรูป ประกอบงานโลหะแผน เตรียมชิ้นงาน
งานเชื่อมไฟฟา เชื่อมแกส แลนประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตอตัวที
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและงานโลหะแผน
2. เขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ ขึ้นรูป ประกอบงานโลหะแผนตามแบบ
3. เชื่อมไฟฟา และเชื่อมแกส แลนประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตอตัวทีตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเ กี่ยวกับหลักการเชื่อมแกส และเชื่ อมไฟฟา เบื้องตน การแลนประสาน การเชื่อมแผ น
เหล็กกลาในตําแหนงทาเชื่อมตางๆ รอยตอชน ตัวทีและตอหนาแปลน งานโลหะแผนเบื้องตน การเขียนแผนคลี่
อยางงาย การขึ้นรูป การประกอบชิ้นงานโลหะแผน
3100-0008

งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
1-2-2
(Basic Computer)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ และกระบวนการดานคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสําเร็จรูป การใชอินเทอรเน็ตในงานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางเปนระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม จริยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน ระบบปฏิบัติการโปรแกรม
สําเร็จรูปและอินเตอรเน็ตในงานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน การใชระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรมประมวลผลคํา
เพื่อจัดทํ าเอกสาร การใชโปรแกรมตารางคํ านวณ การใชโปรแกรมการนํา เสนอผลงาน หรือการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูล จริยธรรม และความรับผิดชอบในการใช
คอมพิวเตอรกับงานอาชีพ
3100-0009

งานเครื่องมือกลเบื้องตน
1-3-2
(Basic Machine Tools)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ดวยเครื่องมือกลเบื้องตน
3. มีเจตคติและมีกิจนิ สัยที่ดีในการทํางาน ดวยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป นระเบียบ สะอาด
ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ การบํารุงรักษา การปรับตั้ง การใชงาน เครื่ อ งมื อ กล
พื้นฐานตามคูมือ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ดวยเครื่องมือกลเบื้องตนตามแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจําแนกชนิด สวนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุงรักษาและหลักความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การคํานวณคา ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการปอน องคประกอบที่จําเปน
ในการปฏิบัติงาน งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ ตามแบบสั่งงาน และหลักความปลอดภัย
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3001-1001
3001-2001
3001-2002
3001-2003
3001-2004
3001-2005
3001-2006

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
คอมพิวเตอรกราฟก
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย
คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบสถาปตยกรรม

3-0-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101
3100-0102
3100-0103
3100-0104
3100-0105
3100-0106
3100-0107
3100-0108
3100-0109
3100-0110
3100-0111
3100-0112
3100-0113
3100-0114
3100-0115
3100-0116
3100-0117
3100-0118
3100-0119
3100-0120

กลศาสตรวิศวกรรม
กลศาสตรของไหล
กลศาสตรเครื่องจักรกล
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
ความแข็งแรงของวัสดุ
ชิ้นสวนเครื่องกล
การสงถายกําลัง
การสงถายความรอน
เทอรโมไดนามิกส
วัสดุอตุ สาหกรรม
โลหะวิทยา
การทดสอบวัสดุ
กรรมวิธีการผลิต
การขนถายวัสดุ
มาตรวิทยาวิศวกรรม
การออกแบบเครื่องจักรกล
การควบคุมคุณภาพ
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
การบริหารงานอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
3-0-3
2-0-2
2-2-3
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
3-0-3
3-0-3
1-2-2
2-0-2
2-0-2
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3100-0121
3100-0122
3100-0123
3100-0124
3100-0125
3100-0126
3100-0127
3100-0128

การศึกษางาน
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ธุรกิจอุตสาหกรรม
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การจัดการความปลอดภัย
การออกแบบเบือ้ งตน
ระบบขนสงทางรางเบื้องตน
การจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
1-2-2
1-3-2
3-0-3
3-0-3

3100-0201
3100-0202
3100-0203
3100-0204
3100-0205
3100-0206
3100-0207
3100-0208

เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน
กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบือ้ งตน
เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้าํ เสีย
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค

1-2-2
1-2-2
2-2-3
2-2-3
1-2-2
1-2-2
1-3-2
1-2-2

3100-0301
3100-0302

ทฤษฎีโครงสราง
การสํารวจเพื่อการกอสราง

3-0-3
2-2-3

3100-0601
3100-0602
3100-0603
3100-0604

เคมีทั่วไป
เคมีอินทรียทั่วไป
เคมีฟสิกสทั่วไป
เคมีวิเคราะหทั่วไป

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ยวกั บ การจั ด การองค การ หลั กการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลั กการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการจัดการงานอาชีพดวยความรับ ผิด ชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกั บ หลักการจัด การองคการ การบริห ารงานคุณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต การจั ดการ
ความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่ม ผลผลิต
การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ ยวกับ คอมพิวเตอรและอุป กรณโทรคมนาคม ระบบเครือขา ยคอมพิวเตอร และสารสนเทศ
การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบ คน จัดเก็ บ คนคืน สงผาน จัด ดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสารขอมู ล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใชคอมพิ วเตอร และอุ ป กรณ โทรคมนาคม และโปรแกรมสํ า เร็ จรู ป
ที่เกี่ยวของ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับ หลักการและกระบวนการสืบ คน จัด ดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2. ใช คอมพิ วเตอร และอุ ป กรณ โทรคมนาคมในการสื บ ค นและสื่ อสารขอมู ลสารสนเทศผ า นระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กี่ยวกั บ คอมพิ วเตอร และอุ ป กรณ โทรคมนาคม ระบบเครื อข ายคอมพิ ว เตอร และ
สารสนเทศ การสื บ ค น ข อมู ลสารสนเทศ การจั ด เก็ บ ค น คื น ส งผ า นและจั ด ดํ า เนิ นการข อมู ล สารสนเทศ
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3001-2002

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2-2-3
(Computer Programming)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสั ยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ
4. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเ กี่ยวกั บ พื้ นฐานการพั ฒนาโปรแกรมและขั้ นตอนวิธี ผั งโครงสราง ผัง งาน การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรือภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA หรืออื่น ๆ Data Type,
Operators, Input/Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ File Handling)
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3001-2003

ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
2-2-3
(Introduction to Database System)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล
2. สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการระบบฐานขอมูล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล
2. ประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการระบบฐานขอมูล
5. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานและพัฒนาโปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเ กี่ยวกับ ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System) ระบบ
ฐานขอมูล (Database System) แบบจําลองขอมูล (Data Modeling) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database
System) ภาษาสอบถามฐานขอมูล (Database Query Language) การออกแบบฐานขอมูล การทําใหเปนบรรทัด ฐาน
(Normalization) การใชโปรแกรมสํ าเร็จรู ประบบฐานข อมูล การสืบ คนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชี พ
ดวยคอมพิวเตอร
3001-2004

คอมพิวเตอรกราฟก
2-2-3
(Computer Graphics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟก ซอฟตแวรกราฟก และระบบสื่อสารกราฟก
2. สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟก
3. สามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟก ซอฟตแวรกราฟก และระบบสื่อสารกราฟก
2. วิเคราะหและประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกในงานอาชีพ
3. สืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กี่ยวกั บ เทคนิ คพื้นฐานของกราฟ ก โครงสรา งซอฟต แวร กราฟก การใชตั วประสาน
โปรแกรมประยุกตกราฟก (Graphic Application Programming Interface) แบบจําลองสี (Color Model), ระบบพิกัด
(Co-ordinate), การย อ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Rotation), Translation, Viewing Transformation, Clipping,
ระบบกราฟก, Raster and Vector Graphic Systems, การสื่อสารกราฟก (Graphic Communications), แบบจําลอง
เชิงเรขาคณิต (Geometric Modeling), เทคนิคการใหแสงและเงา (Rendering), พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวดวย
คอมพิวเตอร (Computer Animation), การสรางภาพนามธรรม (Visualization), ภาพเสมือนจริง (Virtual Reality),
Computer Vision และการใช โปรแกรมสํา เร็ จ รู ป กราฟ ก การสื บ ค นข อมู ลสารสนเทศเพื่ อพั ฒ นางานอาชี พ
ดวยคอมพิวเตอร
3001-2005

การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย
2-2-3
(Computer Assistance in Designs)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
2. สามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
2. ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบและประยุกตใชโปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบภาพ 2 มิ ติ
และ 3 มิติในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบ การใชชุด คําสั่งในการสรางภาพ
2 มิติ และ 3 มิติ การใชคําสั่งในการแกไขปรับปรุง การแปลง (Transform) การจัด การภาพ การกําหนดขนาดและ
สัญลักษณ การจัดการไฟล การพิมพ (Print)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

27
3001-2006

คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบสถาปตยกรรม
2-2-3
(Computer for Architectural Design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ในการออกแบบสถาปตยกรรม และนําเสนอผลงาน
สถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร
2. สามารถใช โปรแกรมคอมพิว เตอร กราฟ ก ในการออกแบบสถาป ต ยกรรม และนํ าเสนอผลงาน
สถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิ บัติงานอยางประณีต เรียบร อย มีระเบียบวินัย อดทน มี กิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ยวกั บ หลั กการใชโปรแกรมคอมพิ วเตอร กราฟ ก ในการออกแบบสถาป ต ยกรรม
และการนําเสนอผลงาน
2. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ในการออกแบบสถาปตยกรรม และการนําเสนอผลงาน
3. แสดงความรูเ กี่ ยวกับ เจตคติและกิ จนิสั ยที่ ดี ในการทํ างานด วยความประณีต เรียบร อยเป นระเบี ยบ
สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยและรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ หลั กการพื้ น ฐานของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร กราฟ ก การใช โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก ในการออกแบบสถาป ต ยกรรม และนํ า เสนอผลงานการออกแบบสถาป ต ยกรรม
ดวยคอมพิวเตอร
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101

กลศาสตรวศิ วกรรม
3-0-3
(Engineering Mechanics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสถิตศาสตร การใชเวกเตอรชวยในการคํานวณแรงในโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล
2. สามารถวิเคราะหแรงในโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตที่เ กี่ยวกับ
สถิตศาสตร และสามารถแกปญหาสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ ดีใ นการสืบ คนความรู และใชเ หตุ ผลทางวิท ยาศาสตรในการแกป ญหา มีความละเอียด
รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณแรง โมเมนตบนระนาบ ปริภูมิโดยใชเวกเตอร และเครื่องคํานวณชวย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหแรงในชิ้นสวนโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล
3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงกระจาย และสถิตศาสตรของไหล
4. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการหาจุดศูนยถวง เซนทรอยด และคาโมเมนตความเฉื่อยของรูปทรงเรขาคณิต
5. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแกปญหาโจทยทางวิศวกรรมโดยใชหลักสถิตศาสตรและเวกเตอรชวย เกี่ยวกับระบบ
ของแรง ชนิ ด ของแรง โมเมนต และแรงคู ควบ สมดุ ล แผนภาพวั ต ถุอิส ระ โครงสรา งและหลักการวิ เ คราะห
เบื้องตน แรงกระจาย สถิตศาสตรของไหล จุด ศูนยถวง เซนทรอยด โมเมนตความเฉื่อย และความเสียดทาน
การแกปญหาโจทยสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
3100-0102

กลศาสตรของไหล
3-0-3
(Fluid Mechanics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสถิตศาสตร และหลักของพลังงานของไหล
2. สามารถประยุกตใชหลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู และใชเหตุผลของกลศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับของไหล มีความ
ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการใชพลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสถิตศาสตรและพลังงานของไหล
2. ประยุกตใชหลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของของไหล ความหนืด การสมดุลของของไหลที่อยูนิ่ง การหาแรงกระทํากับ
วัต ถุที่ จม แรงพยุ ง และแรงลอยตั ว สมการโมเมนตั ม และพลั งงาน สมการการไหลต อเนื่ อง สมการการไหล
สม่ําเสมอ การไหลในทอ การไหลในทอโคง และการวัดอัตราการไหล
3100-0103

กลศาสตรเครื่องจักรกล
3-0-3
(Machinery Mechanics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของกลไก การหาความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกล
2. สามารถหาการเคลื่อนที่ ความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟก และการคํานวณ
3. มีเ จตคติที่ ดีใ นการสืบ คน ความรู เ กี่ยวกับ การทํ า งานของกลไกและใช เหตุ ผลของกลศาสตร ใ นการ
แกปญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของกลไก การหาความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกล
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการหาการเคลื่อนที่ ความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟก
และการคํานวณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล การคํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล สายพาน
เชื อก สลิง โซ เฟอง การเคลื่ อนที่ ของจุ ด และเส น การเคลื่ อนที่ ของชิ้ นส ว นหรือกลไกเครื่องจั กรกล การหา
ความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ
3100-0104

นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
2-2-3
(Pneumatics and Hydraulics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกส และระบบควบคุม
2. สามารถออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบนิวแมติกสและระบบไฮดรอลิกส ทั้งแบบเชิงกลและแบบไฟฟา
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส และมีกิจนิสัย
ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการทํางานของระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกส และระบบควบคุม
2. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกสแบบเชิงกลตามเงื่อนไขของงาน
3. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกสแบบไฟฟาตามเงื่อนไขของงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

30
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ ยวกับ การออกแบบและติ ดตั้ง ระบบนิว แมติกส หลักการทํ างานเบื้องตนของระบบ
นิวแมติกส อุปกรณในระบบนิวแมติกส ปมลม วาลว อุปกรณทํางานรวมทั้งระบบสุญญากาศ การเขียนผังวงจร
นิวแมติกสและการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกสแบบทํางานตอเนื่อง อุปกรณไฟฟา
และโซลิ นอยด วาลว การออกแบบและเขียนวงจรนิ วแมติกสควบคุม การทํ างานด วยรีเ ลย ไฟฟา และโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบนิวแมติกส
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบและติดตั้งระบบไฮดรอลิกส หลักการทํางานเบื้องตนของระบบ
ไฮดรอลิกส อุปกรณในระบบไฮครอลิ กส น้ํา มันไฮดรอลิ กส ชุ ด ตนกํ าลัง วาลว และ อุปกรณทํางาน การเขียน
ผังวงจรไฮดรอลิกส การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิกสควบคุมดวยรีเ ลยไฟฟา และโปรแกรมเมเบิลลอจิ ก
คอนโทรล (PLC) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบไฮดรอลิกส
3100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ
3-0-3
(Strength of Materials)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุ กตใชหลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ้นสว น
โครงสรางและเครื่องจักรกล
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูและใชหลักเหตุผลของกลศาสตรของแข็งในการแกปญหา มีความตระหนักถึง
ความปลอดภัยและความคุมคาของวัสดุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของความเคน ความเครียดและสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการคํานวณความแข็งแรงของชิ้นสวนเนื่องจากอุณหภูมิ การตอกันโดยใช
แนวเชื่อมและหมุดย้ํา
3. แสดงความรู เ กี่ ยวกั บ หลั กการคํ านวณความแข็ ง แรงของภาชนะความดัน เพลารั บ แรงและทอร ก
คานรับแรงและโมเมนตดัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเค น
และความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุนของฮุก มอดูลัสความยืด หยุน ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิเ ปลี่ยนแปลง
ความเคนในวัสดุซึ่งตอกันโดยการเชื่อมและโดยการใชห มุด ย้ํา ความเคนในภาชนะความดัน การบิด ของเพลา
ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน การหาระยะแอนตัว
ของคานโดยวิธีโมเมนตรวมกับพื้นที่ พื้นฐานการรวมความเคน การประยุกตความรูในงานอาชีพ
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3100-0106

ชิ้นสวนเครื่องกล
3-0-3
(Machine Elements)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจชนิด หนาที่ มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล
2. สามารถคํานวณและเลือกใชชิ้นสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบ คน สารสนเทศของชิ้ นส วนเครื่ องกล มีความตระหนักถึง ประสิท ธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการใชชิ้นสวนเครื่องกล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด หนาที่ และมาตรฐานของชิ้นสวนเครื่องกล
2. คํานวณและเลือกใชชิ้นสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับชนิด หนาที่ มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล รวมทั้งการคํานวณและ
เลื อกใช ในการออกแบบ การผลิต และการซ อมบํ ารุ ง ทางเครื่ องกล ชิ้ นส วนต อยึ ด ที่ ใช ห ลั กการของลิ่ ม สลั ก
เพลาเรียว สไปลน ชิ้นสวนยึดประสานดวยเกลียว ชิ้นสวนสงกําลัง เชน สปริง เฟอง คลัตซ สายพาน โซกําลัง เพลา
รองลื่น ตลับลูกปนและการหลอลื่น การคํานวณงานสวมระบบไอเอสโอ
3100-0107

การสงถายกําลัง
3-0-3
(Power Transmission)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงกําลังเชิงกล
2. สามารถคํานวณและทดสอบการทํางานของระบบสงถายกําลังเชิงกล
3. มีเ จตคติ ที่ดี ใ นการสืบ ค นความรู เ กี่ยวกั บกลไกการทํ า งานของระบบส งถ า ยกํ า ลั ง และมี กิจนิ สัย
ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงกําลังเชิงกล
2. คํานวณและทดสอบการทํางานของระบบสงถายกําลังเชิงกลตามหลักการการสงถายกําลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทดสอบรวมทั้งการคํานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของระบบ
สงถายกําลังเชิงกล ประกอบดวย ขบวนเฟอง เฟองและโซ สายพาน ลูกเบี้ยว คัปปลิง และระบบสงถายกําลัง
เชิงกลในงานอาชีพ
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3100-0108

การสงถายความรอน
2-0-2
(Heat Transfer)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังสี
2. สามารถคํานวณและทดสอบการถายเทความรอนของวัสดุและอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับปรากฏการณของความรอน ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังสี
2. คํานวณและทดสอบการถายเทความรอนของวัสดุและอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณการสงถายความรอนโดยการนําความรอน การพาความรอน การแผรังสี
ความรอน การนําความรอนเมื่อสภาวะตางๆ คงที่ แบบหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การพาความรอนแบบอิสระ
การพาความรอนแบบบังคับ การแผรังสีความรอน การดูดกลืน และการแผกระจายความรอนของวัตถุดํา อุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน
3100-0109

เทอรโมไดนามิกส
3-0-3
(Thermodynamics)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. สามารถวิเคราะหกระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเ กี่ยวกับอุณหพลศาสตร และตระหนักถึงประสิทธิภาพของการใชพลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. วิเคราะหกระบวนการทางอุณหพลศาสตร และวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร สมบัติของสารบริสุทธิ์ สถานะแกสอุดมคติ
กฎของอุ ณหพลศาสตร สเกลอุณหภูมิ พลัง งาน ระบบควบคุม เอนทั ลป (Enthalpy) เอนโทรป (Entropy)
กระบวนการวัฏจักรและวัฏจักรทวน วัฏจักรกําลังเบื้องตน วัฏจักรเครื่องอัดอากาศ
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3100-0110

วัสดุอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Materials)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการแบงกลุม สมบัติ และการใชงานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุ และเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน
3. มีเ จตคติ ที่ ดี ใ นการสืบ ค นความรู เ กี่ยวกั บวั ส ดุศ าสตร ตระหนักถึ ง ประสิ ท ธิ ภาพ มีความประหยั ด
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานและเขียนรหัสวัสดุตามมาตรฐาน ISO, JIS, DIN, BS, AISI, และ มอก.
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการปรับปรุงสมบัติ การใชงานของโลหะและอโลหะ รวมทั้งการปองกัน
การกัดกรอนของโลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการการแบงกลุม สมบัติ และการใช งานของวัสดุอุตสาหกรรม สมบั ติทางกายภาพ
ทางกล และทางเคมีของโลหะ การปรับปรุงสมบัติและการใชงานของโลหะ การกัดกรอนในโลหะและการปองกัน
สมบัติของอโลหะซึ่งใชในงานอุตสาหกรรม วัสดุสังเคราะห ระบบและสัญลักษณของวัสดุตามมาตรฐานสากล
3100-0111

โลหะวิทยา
2-2-3
(Metallurgy)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจสมบัติทางโครงสรางมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. เขาใจหลักการวางแผนกระบวนการงานหลอและชุบแข็ง การปรับปรุงโครงสรางของโลหะ
3. ปฏิบัติงานทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสราง
4. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู และใชเหตุผลทางโลหะวิทยาในการแกปญหา มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสรางมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดเตรียมชิ้นงานทดสอบความแข็ง
3. ทดสอบความแข็ง และการตรวจสอบโครงสราง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับสมบั ติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ ความสัมพั นธระหวางความเค น
และความเครียด อะตอมของอนุภาค โครงสรางโมเลกุล โครงสรางอสัณฐาน โครงสรางผลึก ระบบโครงสรางผลึก
ดัชนีมิลเลอร ทิศทางและระนาบในผลึก ขอบกพรองในผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม
การเติบ โต (Grain growth) โลหะผสม กระบวนการแข็ งตัวของโลหะ โครงสรางจากการแข็ งตัว ของงานหล อ
เฟสและแผนภาพสมดุล ของหนึ่งธาตุ สองธาตุ และสามธาตุ การปรับปรุงพัฒนา และควบคุมโครงสรางของโลหะ
ชนิดตางๆ เหล็กหลอ โลหะที่ไมใชเหล็ก และโลหะผสม
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมชิ้นงานและทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสรางมหภาคและจุลภาค
3100-0112

การทดสอบวัสดุ
1-2-2
(Testing Materials)
วิชาบังคับกอน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย
2. สามารถปฏิบัติ การและสรุปผลการทดสอบสมบั ติของวัสดุ เกี่ยวกับ ความเคน การบิ ด การดั ด การรับแรง
กระแทก และการทดสอบแบบไมทําลาย
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูและใชเหตุผลทางวัสดุศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
ปลอดภัย มีจริยธรรมในการบันทึกและรายงานผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย
2. ทดสอบสมบัติของวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย
3. ทดสอบความแข็งดวยเครื่องทดสอบมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการทดสอบสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัส ดุ จากการดึง การอัด การดัด
การเฉือน การบิด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไมทําลาย
3100-0113

กรรมวิธีการผลิต
2-0-2
(Manufacturing Process)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการการผลิตและการแปรรูปวัสดุ
2. สามารถเลือกใชกรรมวิธีการผลิตและปรับปรุงลักษณะชิ้นงานไดอยางเหมาะสม
3. มีเจตคติที่ ดีในการสื บคนความรู เกี่ ยวกั บเทคโนโลยีการผลิต มีกิจนิ สัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
และปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการผลิตและการแปรรูปวัสดุ
2. วิเคราะหกรรมวิธีการผลิต และปรับปรุงลักษณะชิ้นงานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและแปรรูป วัส ดุ เชน กระบวนการหลอ, Mechanical Working, Electrical
Machining, Chemical Machining, และ Metal Cutting โดยเนนถึงหลักการทํางานของเครื่องจักร ที่ใชในการผลิต
แยกตามกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแตละกรรมวิธี
3100-0114

การขนถายวัสดุ
1-2-2
(Material Handling Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการระบบขนถายวัสดุ
2. สามารถวางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละสาขาอาชีพ
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการสื บ ค นความรู และจั ด ระบบงานใช มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี กิจ นิ สั ยในการทํ า งาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบขนถายวัสดุ
2. วางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละอาชีพตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการวางผัง การออกแบบและเลือกใชระบบขนถายวัสดุโดยพิจารณาความสําคัญ
ความหมาย องคประกอบ ประโยชนและกฎเกณฑ การนํากฎเกณฑไปใชกับระบบ การขนถายวัส ดุ ระบบการ
ขนถายวัสดุแบบตอเนื่อง ระบบสายพาน สกรูขนถาย ระบบขนถายดวยน้ําหนักตัวเอง ระบบขนถายดวยแรงเขยา
ระบบขนถายดวยนิวแมติกส ระบบขนถายวัสดุที่ไมใชรางอุปกรณชวยขนสง โกดัง และสโตร
3100-0115

มาตรวิทยาวิศวกรรม
1-2-2
(Engineering Metrology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการวัดและการสอบเทียบ
2. สามารถวัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟา เคมี แสง เสียง และสั่นสะเทือน
3. สามารถบํารุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในการวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟา เคมี แสง เสียง และสั่นสะเทือน
3. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัด
4. สอบเทียบเครือ่ งมือวัดในงานวิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม บทบาท และความสําคัญ
ของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด ของประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14000
และ HACCP หลักการวัด มาตรฐาน ระบบของการวัด ปริมาณ และหนวยนิยามศัพทมาตรวิท ยา วิธีการวัด คา
ความผิดพลาดในการวัด การใชสถิติในการวัดและตรวจสอบ การหาคาความไมแนนอน (Uncertainty) มาตรฐาน
ISO/IEC 17025 สํา หรับ หองปฏิบัติการ การรักษาสภาพแวดลอมของหองปฏิ บัติการ การใช บํารุ งรักษา และ
สอบเทียบเครื่องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟา เคมี แสง เสียง และสั่นสะเทือน ซึ่งใชทั่วไปในงานวิศวกรรม
การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ
3100-0116

การออกแบบเครื่องจักรกล
3-0-3
(Machine Design)
วิชาบังคับกอน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบเครื่องจักรกล
2. สามารถคํานวณและออกแบบเครื่องจักรกล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลและเลือกใชวัสดุ
2. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนซึ่งมีความเคนผสมและใชทฤษฎีความเสียหาย ชิ้นสวนภายใตภาระความลา
3. คํานวณและออกแบบเครื่องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องจักรกลโดยพิจารณาสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย และความล า
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย รอยตอดวยหมุด ย้ําและสลักเกลียว ลิ่ม สลัก เพลา เพลาเรียว สปริง
และสกรูสงกําลัง การทําโครงงานออกแบบเครื่องจักรกล
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3100-0117

การควบคุมคุณภาพ
3-0-3
(Quality Control)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต
2. สามารถประยุกตใชและสรางแผนภูมิควบคุม การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับสินคา และระบบคุณภาพ
อนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสถิตแิ ละการเก็บขอมูลจากการผลิต
2. ประยุกตใชและสรางแผนภูมิควบคุม การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับ สินคา และระบบคุณภาพอนุกรม
มาตรฐานสากล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการควบคุมคุณภาพ การวิวัฒนาการของการควบคุม คุณภาพ สถิติเบื้องตนที่เ กี่ยวของ
กับการควบคุม คุ ณภาพ ขอมูลจากงานผลิต การควบคุมกระบวนการดวยแผนภูมิควบคุม การวางแผนการสุ ม
ตัวอยาง (Sampling) เพื่อการยอมรับ ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 การวางแผน และนโยบาย
ในการบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ การพัฒนา และแนวคิดของการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQC)
3100-0118

ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
1-2-2
(Safety and Pollution Control)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการจัดสภาพแวดลอม และการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถกํ าหนดเทคนิควิ ธีการควบคุ ม และกํ า จั ด มลพิษ ในงานอุต สาหกรรม ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สิง่ แวดลอมที่เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดสภาพแวดลอมและการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. วางแผนการดําเนินการปองกันอันตราย ปรับปรุงสภาพแวดลอมในงานอาชีพ และอนามัยสิ่งแวดลอม
ในโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสภาพแวดลอม ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและมาตรการ
ปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการปองกันอุบัติเหตุ ในการปฏิบัติงานอาชีพ อันตรายและการปองกัน
สภาพแวดลอมในงานอาชีพ นโยบายความปลอดภัย เทคนิคการจัดการความปลอดภัย การฝกอบรมคนงานใหม
เครื่องปองกัน อั นตราย การเคลื่อนยา ยวัส ดุและอุ ป กรณต าง ๆ การเตรี ยมการระวั งล วงหนา เกี่ยวกับ อั คคี ภัย
การจัดอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน สุขาภิบาล สุขอนามัย การตรวจรางกาย การปฐมพยาบาล หลักการทั่วไป
ในการชวยเหลือผูประสบเหตุ พระราชบัญญัติโรงงานที่เกี่ ยวกับความปลอดภัย พระราชบัญญัติ สิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิควิธีในการควบคุมและกําจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
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3100-0119

การบริหารงานอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเบื้องตนการบริหารงานอุตสาหกรรม
2. เขาใจการวางผังโรงงานและกระบวนการผลิต การบริหารความปลอดภัย บุคลากร การควบคุมคุณภาพ
การประเมินราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนการบริหารงานอุตสาหกรรม
2. วางผั ง โรงงานและกระบวนการผลิ ต การบริ ห ารความปลอดภั ย บุ คลากร การควบคุม คุ ณ ภาพ
การประเมินราคาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม การลงทุน
การคาดคะเน การเงิน การจัด ซื้อ การตลาด การจัด สายงาน หลักการเบื้องตนในการเลือกทํา เลที่ตั้ง การวางผั ง
โรงงาน กระบวนการผลิ ต เครื่ องจั ก รและอุ ป กรณ ช ว ยงาน อุ ป กรณ ขนย า ยวั ส ดุ การจั ด เก็ บ วั ส ดุ และ
การบํารุงรักษา หลักการเบื้องตนในการบริหารงาน ความปลอดภัย การบริหารงานบุคลากร การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน
3100-0120

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Economics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักเศรษฐศาสตรที่สัมพันธตอการลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีและมีความตระหนักถึ งความประหยัด ความคุมคา ประสิท ธิผลของการใชเศรษฐทรัพย
และทรัพยากร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร การลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม
2. วิ เ คราะห ป ญ หาทางเศรษฐกิ จอุ ต สาหกรรมและการจั ด ทํ าโครงการลงทุ นอุต สาหกรรมตามหลั ก
เศรษฐศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธของวิชาเศรษฐศาสตรที่มีตออุตสาหกรรม การขยายตัวของภาคอุต สาหกรรม
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม มาตรการสงเสริมการลงทุน แหลงเงินทุน ความตองการและเศรษฐทรัพย
การผลิต ปจจัยการผลิต รายได ดอกเบี้ย ระบบเศรษฐกิจ การคิดตนทุนการผลิต กฎหมายแรงงาน การวิเคราะห
ปญหาทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม
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3100-0121

การศึกษางาน
2-0-2
(Work Study)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานในการครองชีพ
2. สามารถศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต
2. ศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการเพิ่มผลผลิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานในการทํางาน การลดสวนของงานและ
เวลาที่ไรประสิทธิภาพ การศึกษาการทํางาน สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดลอมของการทํางาน การเคลื่อนไหว และ
แผนภู มิ ความสั ม พั น ธ ระหว า งเครื่ องจัก ร เครื่ องมื อ กั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง าน วิ ธี การเคลื่ อนที่ ข องคนงาน ณ บริ เ วณ
ที่ปฏิบัติงาน การวัด ผลงาน การศึกษางาน เวลามาตรฐานของการทํางานบนเครื่องจักร การใชเวลามาตรฐาน
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3100-0122

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Psychology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของในงานอุตสาหกรรม
2. อธิบายเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของในงานอุตสาหกรรม
2. ใชหลักจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พั น ธุ กรรมและสิ่ ง แวดล อม ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล บุ ค ลิ ก ภาพ สุ ขภาพจิ ต
สภาพแวดล อมในการทํ างาน อุ บั ติ เ หตุ และความปลอดภั ย ทั ศนคติ และความพอใจในงาน ความคั บ ข องใจ
สภาพของการทํางาน คาจาง และการวัดผลงาน
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3100-0123

ธุรกิจอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Business)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
2. อธิบายเกี่ยวกับหลักการธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตย มีคุณธรรมและจริยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการธุรกิจอุตสาหกรรมและวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
2. ใชหลักการธุรกิจอุตสาหกรรมและวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการธุรกิจเพื่อการอุต สาหกรรม ชนิดของอุต สาหกรรม การเริ่มกิจ การอุต สาหกรรม
การลงทุน แหลงเงินทุนและการตลาด กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ระบบภาษีอุตสาหกรรม
3100-0124

การวางแผนและควบคุมการผลิต
2-0-2
(Manufacturing Control and Planning)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. วางแผนและควบคุมการผลิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชหลักการกําหนดปริมาณการผลิต การวางแผน
ระบบผลิตสินคา การตัดสินใจ การพยากรณ การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผน การผลิตรวม การใชท รัพยากร
ซึ่งเปนปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ การวางผังโรงงาน การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนและ
ควบคุมการผลิตโดยใช เพิรท/ซีพีเอ็ม (PERT/CPM) การวางแผนความตองการวัสดุ การควบคุม ตนทุนการผลิต
และการบริหารสินคาคงเหลือ
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3100-0125

การจัดการความปลอดภัย
1-2-2
(Safety Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. สามารถจัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการไดมาตรฐาน
พัฒนาความปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. จัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการไดมาตรฐาน พัฒนาความปลอดภัย
โดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการจัดการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการ
ตามหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ไฟฟา
ภาวะแวดล อม สารเคมี และสิ่ ง ที่ อาจก อใหเ กิ ด อั นตราย บทบาทหน า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของเจ า หน า ที่
ความปลอดภัย นักการยศาสตร (Ergonomics) และผูเกี่ยวของ หลักการพัฒนาสภาพการทํางานในสถานที่ทํางาน
ที่อาจประสบอันตราย การสํารวจเพื่อคนหาอันตรายโดยอาจใชเครื่องมือวัดแสงสวาง วัด ระดับ เสียง การประเมิน
อันตรายจากการสํารวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การดําเนินการควบคุมปองกันและปรับ ปรุงดวยหลักการยศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภัยและเทคนิคไวส กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน การจัดทําแผนงาน
และโครงการความปลอดภั ยในการทํ า งาน การปรั บ ปรุ งสภาพการทํ า งานดวยหลั กการยศาสตร การสํ ารวจ
การประเมินอันตราย การปรับปรุงสภาพการทํางานโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3100-0126

การออกแบบเบื้องตน
1-3-2
(Principle of Fundamental Design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบเบื้องตน
2. สามารถกําหนดขนาดมาตรฐานสัดสวนเครื่องเรือนที่มีความสัมพันธกับสัดสวนมนุษย โดยการนําไปใช
ประกอบการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบเบื้องตน
2. กํา หนดขนาดมาตรฐานสั ด ส วนเครื่ องเรื อนที่ มีความสัม พันธกับสัด ส ว นมนุษ ย โดยการนํา ไปใช
ประกอบการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ หลั กการออกแบบเบื้ องตน ขนาดสั ด ส ว นเครื่ องเรื อนที่ มี ความสัม พั นธกับ
มาตรฐานสัดสวนมนุษย จิตวิทยาสี การนําไปใชเปนพื้นฐานประกอบการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3100-0127

ระบบขนสงทางรางเบื้องตน
3-0-3
(Introduction to Rail Transit System)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจระบบการขนสงทางราง
2. เขาใจมาตรฐานและองคประกอบการขนสงทางราง
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการขนสงทางราง
2. เขียนผังองคประกอบการขนสงทางรางตามมาตรฐานการขนสงทางราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบการขนสงทางราง การพัฒนาการขนสงทางราง องคประกอบของระบบขนสงทางราง
มาตรฐานของระบบราง องค ประกอบสถานีระบบราง ประเภทของรถไฟ เทคโนโลยีการขับ เคลื่อนและตั วรถ
ระบบไฟฟาและการสงจาย การควบคุม การสื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ อาณัติสัญญาณระบบปองกันและ
ความปลอดภัย
3100-0128

การจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน
3-0-3
(Introduction to Rail Transit System Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจระบบการขนสงทางราง
2. เขาใจการจัดการระบบการขนสงทางรางเบื้องตน
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการขนสงทางราง
2. เขียนองคประกอบการจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน การขนสงสินคาและการขนสงมวลชน การจัดการ
สถานี การจัดการเสนทางและการเดินรถ การพัฒนาทรัพยากร การวางแผนและการบริหารองคกร การตรวจสอบ
และการวางแผนการบํารุงรักษาในระบบราง ผลกระทบดานเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของ
ประชากร
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3100-0201

เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
1-2-2
(Fundamental of Environmental Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจหลักเคมีวิเคราะหของน้ําและกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภค
2. สามารถปฏิ บั ติ เ ตรี ยมการ เก็ บ ตั วอย า งและวิ เ คราะห น้ํา และดํา เนิ นการบํ า บั ด น้ํ า เพื่ อการบริ โภค
จากแหลงน้ําธรรมชาติ
3. มีเจตคติ ที่ดีในการสืบคนความรู เกี่ยวกั บเคมีสิ่ งแวดลอม และใชเ หตุ ผลทางวิ ท ยาศาสตร มีกิจนิสั ย
ในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักเคมีวิเคราะหของน้ําและกระบวนการบําบัดน้ํา
2. ปฏิบัติเตรียมการ เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา และดําเนินการบําบัด น้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเคมีวิเคราะหของน้ํา การเตรียมเครื่องมือ สารเคมีและสารละลาย การเก็บตัวอยางน้ํ า
การเก็บรักษาและวิ เคราะห หลักการวิ เคราะห การวิ เคราะหสารโดยวิ ธีการตกตะกอน การกรองและการทํ าใหแห ง
การวิเคราะหโดยน้ําหนัก โดยปริ มาตรและโดยการเปรียบเที ยบสี การตรวจสอบค าพารามิ เตอร ทางกายภาพของน้ํ า
กระบวนการบําบัดน้ําทางกายภาพและทางเคมีเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติ การเติมอากาศ การแยกอนุภาคของแข็ง
การจมตัวของตะกอน การสรางตะกอนหรือการจับกอน การกรอง การแกน้ํากระดาง การฆาเชื้อโรค การขจัดของแข็งละลายน้ํา
3100-0202

จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน
1-2-2
(Fundamental of Environmental Microbiology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจบทบาทของจุลินทรียและการใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสีย
2. สามารถปฏิบัติการควบคุมและใชประโยชนของจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการสื บ ค นความรู เ กี่ ยวกั บ จุ ลชี ววิ ท ยาสิ่ ง แวดล อมและใช เ หตุ ผลทางวิ ท ยาศาสตร
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับบทบาทของจุลินทรีย และการใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสีย
2. ปฏิบัติการควบคุมและใชประโยชนของจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับพฤติกรรมของจุลินทรีย การศึกษาดวยกลองจุลทรรศน การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย
และอาหารเลี้ยงเชื้อ การเจริญ เติบ โตของแบคที เรีย การจัด จํ าแนกชนิ ดและกลุ มของจุลินทรีย การควบคุ ม
จุลินทรีย ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ จุลินทรียที่เกี่ยวของกับดิน อาหาร อุตสาหกรรม และแหลงน้ํา
การตรวจวัดคุณภาพน้ําดานสุขาภิบาล การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
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3100-0203

กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
2-2-3
(Basic Fluid Mechanics and Thermodynamics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร การเคลื่อนที่ของของไหล หลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. สามารถคํานวณปริมาณ อัตราการไหลในทอน้ําทิ้ง ขนาดทอ ปม สําหรับระบบน้ําเสีย วิเคราะห
แกไขปญหาทางอุณหพลศาสตรเกี่ยวกับมลพิษจากการเผาไหม
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู และใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร การเคลื่อนที่ของของไหล หลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. คํานวณปริมาณ อัตราการไหลในทอน้ําทิ้ง ขนาดทอ ปมสําหรับ ระบบน้ําเสีย วิเ คราะห แกไขปญหา
ทางอุณหพลศาสตรเกี่ยวกับมลพิษจากการเผาไหมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสถิตศาสตรของไหล สมบัติของของไหล ความดันและเฮด แรงสถิตบนผิวและ
การลอยตัว การเคลื่อนที่ของของไหล ประเภทของการไหล สมการความตอเนื่ อง พลังงานการไหล แรงและ
โมเมนตัม ในการไหล การไหลในทอและในรางเปด หลักการอุณหพลศาสตร รูปแบบของพลังงาน การสมดุล
พลังงาน สมบัติทางอุ ณหพลวัตและกระบวนการ วัฏจักรของแก ส เอนโทรป กฎขอที่ สองของอุณหพลศาสตร
วัฏจักรกําลังของแกสและวัฏจักรทวน การผสมของแกส ปฏิกิริยาเคมีและการเผาไหม และการแกปญหามลพิษ
เนื่องจากการเผาไหม
3100-0204

เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย
2-2-3
(Wastewater Treatment and Control Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหน้ําทิ้งและกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
2. สามารถปฏิบัติการวัดปริมาณน้ําทิ้ง เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา ควบคุมระบบและกระบวนการบําบัด
น้ําเสียจากอุตสาหกรรม ชุมชนและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ และสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหน้ําทิ้ง และกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรม และชุมชน
2. ปฏิบัติการวัดปริมาณน้ําทิ้ง เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา ควบคุมระบบและกระบวนการบําบัด น้ําเสีย
จากอุตสาหกรรม ชุมชน และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดปริมาณน้ําการเก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรมและชุม ชน
การตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ําทิ้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของน้ําทิ้งตามขอกําหนดของมาตรฐาน
เทคนิคการควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย ตั้งแตระบบขั้นตนถึงระบบขั้นสุดทาย การกําจัดสลัดจและ
น้ําซึ่งผานการบําบัด การนํากลับมาใชประโยชน การบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3100-0205

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
1-2-2
(Air Pollution Control Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. สามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตและอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. ตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตและอุตสาหกรรมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจวัดมลพิษ ทางอากาศ แหลงกําเนิดและผลกระทบของมลพิษ แผนการ
เก็บ ตัว อยา งและตรวจวั ด ขอกํา หนดของมาตรฐานคุณภาพอากาศ จุด ตรวจวั ด และสุม ตั วอยาง เครื่องมือและ
อุปกรณตรวจวัดฝุนหนัก อนุภาคแขวนลอย กาซและฝนกรด การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานยนต เครื่องมือ
และอุปกรณตรวจวัดควันดําและอนุภาคจากทอไอเสีย การควบคุมมลพิษที่แหลงกําเนิด จากเครื่องยนตและน้ํามัน
เชื้อเพลิง การควบคุมไอเสียเครือ่ งยนตดวยแคทาลิติกคอนเวอรเตอร การเก็บตัวอยางและตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
จากโรงงานอุ ต สาหกรรมด ว ยอุ ป กรณ ต รวจสอบอนุ ภาค และก า ซจากปล องโรงงาน การควบคุ ม มลพิ ษ
ที่แหลงกําเนิดอนุภาคมลพิษโดยใชไซโคลน เครื่องเก็บแบบเปยก และการตกตะกอนดวยไฟฟาสถิต การควบคุม
กาซมลพิษโดยใชอุปกรณดูดซึมและอุปกรณดูดซับ การเผากําจัดกาซหรือสารมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
3100-0206

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
1-2-2
(Noise and Vibration Control Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการแกไขปญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
2. สามารถตรวจวัด ควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการแกปญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
2. ตรวจวัด ควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน แหลงกําเนิด และผลกระทบ
ของมลพิษ เทคนิคการตรวจวัดและการใชเครื่องมือวัดมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน มาตรฐานคุณภาพ
เสียงและความสั่นสะเทือน เทคนิคการควบคุม มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยานยนต อุตสาหกรรม
และการกอสราง
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3100-0207

เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
1-3-2
(Hazardous Waste Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ การจัดการแกปญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย
2. สามารถจัดการกากของเสีย สารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใชประโยชนจากกากของเสีย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การจัดการแกปญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย
2. จัดการกากของเสีย สารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใชประโยชนจากกากของเสียตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเ กี่ยวกับ การจัด การสารอันตรายและกากของเสีย ปญหามลพิษ ชนิด และแหลงกําเนิ ด
ผลกระทบที่เกิดและแนวทางการแกไข ความเสี่ยงจากสารอันตรายและเทคนิคในการจัดการกากของเสียจากชุม ชน
และอุตสาหกรรม ภาระงานของการจัดการ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ การกําเนิดกากของเสีย การขนถาย
การจั ดถั ง รองรับ และกรรมวิธีการถายโอนและการขนสงกากของเสี ย การกํา จั ดกากของเสี ยจนถึ งขั้ นสุ ด ท าย
เทคนิคการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
3100-0208

เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค
1-2-2
(Clean Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริการ
2. สามารถจัดการเกี่ ยวกับ ทรัพยากรและพลังงานในองคการโดยหลักเทคโนโลยีส ะอาดไดมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ การอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริการ
2. จั ด การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรและพลั ง งานในองค ก ารโดยหลั ก เทคโนโลยี ส ะอาดได ม าตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการใชเทคโนโลยีส ะอาด บทบาทและความสําคัญในการจัด การทรัพยากรและ
การลดมลพิษ การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการและกิจกรรมมาตรฐาน
การจัด การสิ่ งแวดล อม หลักการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดทั้งเบื้องต น และโดยละเอียด การศึกษาความ
เปนไปไดของแต ละทางเลือกของเทคโนโลยีส ะอาด เทคโนโลยี สะอาดกับ แหล งพลั งงาน หลั กการประหยั ด
พลั งงาน การดํ า เนิ น งานเทคโนโลยี ส ะอาดในการผลิ ต และการบริ การ เทคนิ คการประเมิ น ผล ดํ า รงรั กษา
การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการใหตอเนื่องและยั่งยืน
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3100-0301

ทฤษฎีโครงสราง
3-0-3
(Theory of Structures)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธีการหาแรงในโครงสราง
2. สามารถคํานวณแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนตดัด เสนอิทธิพล การโกงตัวของคาน แรงในชิ้นสวน
ของโครงขอหมุน และคานตอเนื่อง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี สนใจใฝรู ทํางานดวยความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหแรงภายในโครงสราง
2. คํานวณแรงปฏิกิริยาและแรงภายในโครงสราง
3. เขียนเสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน
4. คํานวณคาการโกงตัวของคาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนที่เ กี่ยวกับโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัด แรงภายใน
ชิ้นส วนของโครงขอหมุน เส นอิ ทธิ พลในคานและโครงข อหมุน การโกงตั วของคานโดยวิ ธีพื้นที่โมเมนต และ
คานเสมือน การวิเคราะหคานตอเนื่องโดยวิธีสมการสามโมเมนต
3100-0302

การสํารวจเพื่อการกอสราง
2-2-3
(Construction Surveying)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการสํารวจในการกอสราง
2. สามารถสํารวจเพื่อการกอสรางอาคาร สะพาน ทอ คลองสงน้ํา
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสํารวจในการกอสรางอาคาร สะพาน ทอ คลองสงน้ํา และอื่นๆ
2. กําหนดตําแหนงและระดับงานอาคาร
3. ตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร
4. สํารวจเพื่องานดานวิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกั บ หลักการงานสํารวจเพื่อการกอสรางอาคาร สะพาน ท อ คลองสง น้ําและอื่น ๆ
การตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร การสํารวจเพื่องานดานวิศวกรรม
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3100-0601

เคมีทั่วไป
2-2-3
(General Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหทฤษฎี ปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
2. สามารถทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชสมบัตคิ อลลิเกตีฟ การไทเตรท
กรด เบส และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
2. ทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชสมบัติคอลลิเกตีฟ การไทเตรท กรด เบส
และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม
พันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติ ของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส ปฏิบั ติการเกี่ยวกับการหา
องค ป ระกอบของสารในสารผสมและสารละลาย สมบั ติ ของสารผสม การหาน้ํ าหนั กโมเลกุ ลโดยใช ส มบั ติ
คอลลิเกตีฟ (Colligative Properties) เทคนิคการไทเทรต การสะเทินระหวางกรด เบส
3100-0602

เคมีอินทรียทั่วไป
2-2-3
(General Organic Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการเขียนโครงสราง เรียกชื่อ บอกชนิดของไอโซเมอร ของสารอินทรียได
2. มีความสามารถในการวิเคราะหกลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรีย และบอกสมบัติ ของสารอินทรียที่สําคัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดใี นการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของปฏิกิริยา การสังเคราะหและคุณสมบัติที่สําคัญของสารอินทรีย
2. วิเคราะหกลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรีย และบอกสมบัติของสารอินทรียที่สําคัญตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ ยวกับ พั นธะเคมี ไฮบริไดเซชั่น การเขียนสูตรโครงสร าง การเรียกชื่อสเตอริ โอเคมี
สมบั ติท างกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะหของสารประกอบไฮโดรคาร บอน และอนุ พันธ การหาจุ ด
หลอมเหลว จุ ดเดือด การตกผลึกสาร การกลั่น การสกัด สาร การแยกสารด วยเทคนิ คโครมาโตกราฟ ทดสอบ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธที่สําคัญ
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3100-0603

เคมีฟส ิกสทั่วไป
2-2-3
(Chemistry and Physical)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนของกาซ และของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี
จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
2. สามารถทดสอบสมบั ติ ในเชิ งทฤษฎีจ ลนโมเลกุ ลของก า ซและของเหลว อุณ หพลศาสตรท างเคมี
จลนศาสตรเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟา
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีอุณหพลศาสตร จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย
แมคโคร โมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
2. ทดสอบสมบัติในเชิงทฤษฎีจลน โมเลกุลของกาซและของเหลว อุณหพลศาสตรทางเคมี จลนศาสตร
เคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเกี่ยวกับ สมบัติในเชิง ทฤษฎีจลน โมเลกุลของก าซและของเหลว หลักอุ ณหพลศาสตร
ทางเคมี จลนศาสตรท างเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา การทดสอบสมบัติ
ของสารตามทฤษฎีจ ลน โมเลกุ ลของก า ซและของเหลว หลั กอุ ณ หพลศาสตร ท างเคมี จลนศาสตร ท างเคมี
สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
3100-0604

เคมีวิเคราะหทั่วไป
2-2-3
(Analytical Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. เขาใจหลักการเลือกใช เทคนิคและวิธีการวิเคราะหสมบัติของสาร
2. สามารถวิเคราะหทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการวิเคราะหทางเคมี ทั้งทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2. วิเคราะหทางเคมี ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยน้ําหนักและโดยปริมาตรตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบเซมิไมโคร และการวิเคราะห
เชิงปริมาณ การวิเคราะหโดยน้ํ าหนักและโดยปริมาตร การไทเตรท สมดุลเคมี การวิเคราะห ดวยเครื่องมือวิเคราะห
ทางเคมีชั้นสูง การวางแผนงาน การสุมตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง การเลือกใชวิธีการวิเคราะห การจัดการขอมู ล
วิเคราะห ประมวลผลขอมูลทางสถิติ
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3107-0001
3107-0002
3107-0003
3107-0004
3107-0005
3107-0006
3107-0007

ภาพรางและศิลปะ
วัสดุอปุ กรณเครื่องเรือน
เขียนแบบเครื่องเรือนดวยคอมพิวเตอร
ออกแบบเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายในเบื้องตน
อานแบบ-ประมาณราคาเครื่องเรือนเบื้องตน
งานไมและเครื่องจักรกลงานไมเบื้องตน
งานไมเครื่องเรือน

1-3-2
2-0-2
2-3-3
2-2-3
1-3-2
2-3-3
2-3-3

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3107-2001
3107-2002
3107-2003
3107-2004
3107-2005
3107-2006
3107-2007
3107-2008
3107-2009
3107-2010

ประวัติเครื่องเรือน
เขียนแบบเครื่องเรือน
เขียนแบบตกแตงภายใน
ออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
อานแบบ-ประมาณราคาเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
งานผลิตเครื่องเรือน
เทคโนโลยีงานสีและตกแตงผิว
ปฏิบตั ิงานตกแตงภายใน
การวางแผนและควบคุมงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน

2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
3107-2101
3107-2102
3107-2103
3107-2104
3107-2105
3107-2106
3107-2107
3107-2108
3107-2109
3107-2110

เทคโนโลยีของไม
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานไม
งานผลิตเครื่องเรือนไมจริง
งานผลิตเครื่องเรือนไมแผนเรียบ
งานผลิตเครื่องเรือนประเภทถอดประกอบ
การออกแบบอุปกรณชวยจับชิ้นงาน
การติดตั้งวัสดุ-อุปกรณเครื่องเรือน
งานเคลือบผิวอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
ประมาณราคางานผลิตเครื่องเรือน
โครงการงานผลิตเครื่องเรือน
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3107-2111
3107-2112
3107-2113
3107-2114
3107-2115
3107-2116
3107-2117
3107-2118

งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม
งานบุนวมเครื่องเรือน
นิวเมติกส
เทคโนโลยีซีเอ็นซี
การจัดการและบริหารโรงงาน
เทคโนโลยีสีงานไม
การเขียนแบบเครือ่ งเรือนระบบอุตสาหกรรม
การเขียนแบบเครื่องเรือนดวยคอมพิวเตอร

2-0-2
1-3-2
2-0-2
1-3-2
2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2

สาขางานออกแบบตกแตงภายใน
3107-2201
3107-2202
3107-2203
3107-2204
3107-2205
3107-2206
3107-2207
3107-2208

วัสดุ–อุปกรณงานตกแตงภายใน
ออกแบบตกแตงภายใน 1
ออกแบบตกแตงภายใน 2
การเขียนแบบตกแตงภายใน 1
การเขียนแบบตกแตงภายใน 2
การเขียนแบบตกแตงภายในดวยคอมพิวเตอร
การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
สีเพื่องานออกแบบ

2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2

เทคนิคงานตกแตงภายใน
งานตกแตงหองครัว
งานติดตั้งเครื่องเรือนยึดถาวร
งานตกแตงภายในบานพักอาศัย
งานตกแตงภายในอาคารสาธารณะ
งานติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ ตกแตงภายใน
การประมาณราคางานตกแตงภายใน
เทคโนโลยีสีงานโลหะ
งานสีตกแตงพิเศษ

2-0-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
1-3-2
1-3-2

สาขางานตกแตงภายใน
3107-2301
3107-2302
3107-2303
3107-2304
3107-2305
3107-2306
3107-2307
3107-2308
3107-2309
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วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3107-0001

ภาพรางและศิลปะ
1-3-2
(Sketching and Art Appreciation)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการรางภาพ จัดองคประกอบ การสรางงานศิลปะดวยภาพและสี
2. มีความสามารถรางภาพสวนประกอบอาคาร ตนไม อุปกรณประกอบตกแตงและเครื่องเรือน
3. มีกิจนิสัยที่ดีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการรางภาพ จัดองคประกอบ การสรางงานศิลปะดวยภาพและสี
2. เตรียมเครื่องมืออุปกรณในการทํางานศิลปะและภาพราง
3. เขียนภาพราง สวนประกอบอาคาร ตนไม อุปกรณประกอบตกแตง และเครื่องเรือน
4. ปฏิบัติงานภาพราง และศิลปะที่ดีมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชอุปกรณ หลักการในการรางภาพ การประมาณขนาดสัดสวนจากของจริง
รางภาพสวนประกอบอาคาร ตนไม อุปกรณประกอบตกแตงและเครื่องเรือน ความหมายของศิลปะ องคประกอบ
ศิลปและการจัดองคประกอบ นําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
3107-0002

วัสดุอุปกรณเครื่องเรือน
2-0-2
(Materials and Equiment Furniture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจวิธีการเลือกใชวัสดุอุปกรณสําหรับผลิตเครื่องเรือน
2. มีความสามารถเลือกใชวัสดุอุปกรณตามชนิดขนาด ลักษณะสมบัติของวัสดุอุปกรณ
3. มีกิจนิสัย การทํางานตองละเอียดและรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเลือกใชวัสดุ-อุปกรณ สําหรับงานผลิตเครื่องเรือน
2. จั ด เตรี ย มวั ส ดุ -อุ ป กรณ ที่ ไ ด ม าตรฐานในการผลิ ต เครื่ อ งเรื อนได ต รงตามลั ก ษณะงานผลิ ต
เครื่องเรือน
3. เลือกใชวัสดุอุปกรณไดตรงตามชนิด ขนาด ลักษณะ สมบัติของวัสดุอุปกรณ
4. เลือกใชวัสดุอุปกรณสําหรับ ผลิตเครื่องเรือนได อยางละเอียด รอบคอบ ตรงตามมาตรฐานการผลิ ต
เครื่องเรือน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและปฏิบัติการเลือกใชการเก็บ รักษาวัสดุอุปกรณสําหรับผลิต เครื่องเรือนประเภท
ติดตาย ถอดประกอบและเครื่องจักรชนิดตางๆ
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3107-0003

เขียนแบบเครื่องเรือนดวยคอมพิวเตอร
2-3-3
(Computer Aided Furniture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและวิธีการเขียนแบบโครงสรางงานเครื่องเรือน
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็ จรูป เขียนแบบเครื่องเรื อน เขียนภาพ 3 มิติ แสดงรายละเอี ยดโครงสราง
สัญลักษณและสวนประกอบเครื่องเรือน
3. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปเขียนแบบเครื่องเรือน แสดงรายละเอียดของวัสดุ อุป กรณ สี และการ
ตกแตงรายละเอียดของแบบ ใหมีความสมบูรณ พรอมสําหรับการนําเสนอ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ สรางสรรค ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารเขี ย นแบบโครงสร า ง งานเครื่ อ งเรื อ นในลั ก ษณะ
การเขียนแบบ 3 มิติ
2. ใช คอมพิ วเตอรและใชโปรแกรมสํ าเร็จ รูป ในงานในการเขี ยนแบบเครื่ องเรือนไดต ามรายละเอี ยด
โครงสรางสัญลักษณและสวนประกอบเครื่องเรือนไดอยางถูกตอง
3. เขียนแบบ 3 มิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเขียนแบบเครื่องเรือนตามมาตรฐานและขอกําหนด
ไดอยางถูกตอง
4. ใช ค อมพิ ว เตอร โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในการปฏิ บั ติ ง านเขี ย นแบบเครื่ อ งเรื อ น ด ว ยความ
ละเอียดรอบคอบ สรางสรรค และตรงตอเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องเรือนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ปฏิบัติการเขียนแบบ 3 มิติ
การเขียนแสดงรายละเอียด การเขียนโครงสราง และสวนประกอบเครื่องเรือน สามารถกําหนดสัญลักษณตาง ๆ
วัสดุ อุปกรณ สี และการตกแตงรายละเอียดของแบบงานเครื่องเรือนใหมีความสมบูรณพรอมสําหรับการนําเสนอ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
3107-0004

ออกแบบเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายในเบื้องตน
2-3-3
(Basic Interior Drawing and Interior Design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการออกแบบตกแตงภายใน การใชเ ครื่องมืออุป กรณเขียนแบบ การใชสัญลักษณ
ขนาดมาตรฐานเครื่องเรือน การจัดวาง ตําแหนงเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
2. มีความสามารถออกแบบเขียนแบบ แสดงผัง รูปดาน รูปตัด รูปขยาย ภาพ 3 มิติ รายการประกอบแบบ
เครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานมีความรอบคอบ สรางสรรค ตรงตอเวลาดวยความประณีต ตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เกี่ ยวกับ หลั กการออกแบบตกแต ง ภายใน การใช เครื่ องมื ออุ ป กรณ เ ขี ยนแบบ การใช
สัญลักษณ ขนาดมาตรฐานเครื่องเรือน การจัดวาง ตําแหนงเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
2. ออกแบบเขียนแบบ แสดงผัง รูปดาน รูปตัด รูปขยาย ภาพ 3 มิติ รายการประกอบแบบ เครื่องเรือนและ
ตกแตงภายใน
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ สรางสรรค ตรงตอเวลา
มีความประณีตตระหนักถึงคุณภาพของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับการหลักการออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน การใชเครื่องมืออุปกรณเขียนแบบ
การใชสัญลักษณ ขนาดมาตรฐานเครื่องเรือน การจั ดวาง ตําแหนงเครื่องเรือนและตกแตงภายใน การแสดงผัง
รูปดาน รูปตัด รูปขยาย แสดงภาพ 3 มิติ รายการประกอบแบบ
3107-0005

อานแบบ-ประมาณราคาเครื่องเรือนเบื้องตน
1-3-2
(Reading and Cost Estimation Furniture and Interior Decoration)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธอี านแบบสัญลักษณเครื่องเรือน รูปแปลน รูปดาน รูปตัด รูปขยาย ผังอาคาร และการประมาณ
ราคา ตนทุนการผลิต เครื่องเรือน
2. สามารถอานแบบ แยกรายการวัส ดุและอุปกรณ ประมาณราคา คาแรงงานคน เครื่องจักรกลงานไม
เครื่องเรือน
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการทํ า งานด ว ยความละเอี ยดรอบคอบ มี ค วามคิ ด สร า งสรรค
เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การการและวิ ธี อ า นแบบเพื่ อ การประมาณราคา ต น ทุ น การผลิ ต
เครื่องเรือน
2. อานแบบแยกรายการวัสดุและอุปกรณ ประมาณราคา ไดถูกตองตามมาตรฐาน
3. อา นแบบและประมาณราคาเครื่ องเรื อนเบื้ องต น ดว ยความละเอียด รอบคอบ มี ความซื่อสัต ย และ
ความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบสัญลักษณเครื่องเรือนและการประมาณราคา ตนทุนการผลิต
เครือ่ งเรือน ประกอบดวยการอานแบบ และการแยกรายการวัสดุและอุปกรณ ประมาณราคาเครื่องเรือน
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3107-0006

งานไมและเครื่องจักรกลงานไมเบื้องตน
2-3-3
(Basic woodwork and Machine Wood Working)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจวิธีการใชเครื่องมืองานไมและเครื่องจักรกลงานไมเบื้องตน
2. สามารถใชเครื่องมืองานไมและเครื่องจักรกลงานไม ทําเดือยไม เพลาะไม ทําประกอบโครงสรางของ
เครื่องเรือนอยางงาย
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมืองานไมและเครือ่ งจักรกลงานไมเบื้องตน
2. ใชเครื่องมืองานไม เครื่องจักรกลงานไม ทําเดือยไม เพลาะไม เพื่อสรางเครื่องเรือนอยางงายไดถูกตอง
เหมาะสม
3. บํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลงานไม
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ รอบคอบ และปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ การใช เ ครื่ องมื องาน และเครื่ องจั กรกลงานไม เ บื้ อ งต น ในการทํ า เดื อยไม
เพลาะไม เพื่อทําเครื่องเรือนอยางงาย และการบํารุงรักษา เครื่องมืองานไม และเครื่องจักรกลงานไม
3107-0007

งานไมเครื่องเรือน
2-3-3
(Woodworking Furniture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ วิธีทําเดือยชนิดตางๆ ที่ใชกับงานไมเครื่องเรือน
2. สามารถเลื อกใช วั ส ดุ อุ ป กรณ เครื่ องมื องานไม ในการทํ า เดื อยไม ช นิ ด ต าง ๆ เพื่ อสรา งชิ้ นสว น
เครื่องเรือน
3. ปฏิบัติงานเครื่องเรือนอยางงาย
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเรียนรู และปฏิบัตงิ านดวยความรอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการทําเดือยชนิดตางๆ ที่ใชกับงานไมเครื่องเรือน
2. ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมืองานไมทําเดือยไมชนิดตางๆ สรางชิ้นงานเครื่องเรือนอยางงาย
3. ปฏิบัติงานเครื่องเรือนตามแบบอยางงาย ดวยความรอบคอบ และปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ ยวกั บงานไมเครื่องเรื อนและวิธีการทําเดือยชนิ ด ต าง ๆ ที่ใช กับงานไมเ ครื่องเรือน
เลื อกใช วัส ดุ อุ ป กรณ เครื่ องมื องานไม ในการทํ า เดื อยไม เ พื่ อสร า งชิ้ น ส วนเครื่อ งเรื อ น สร า งประกอบงาน
เครื่องเรือนอยางงาย
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3107-2001

ประวัติเครื่องเรือน
2-0-2
(Furniture History)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการจํ าแนกชนิ ดเครื่องเรือน วิวัฒ นาการของเครื่องเรือนยุ คสมัยตา ง ๆ ทั้งของตะวันตก
ตะวันออก และของประเทศไทย
2. สามารถจําแนกลักษณะของเครื่องเรือนยุคสมัยตาง ๆ ทั้งของตะวันตก ตะวันออก เครื่องมือสมัยใหม
และของประเทศไทย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ มีความคิด สรางสรรคเปนระเบียบ
สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจําแนกชนิดเครื่องเรือน วิวัฒนาการของเครื่องเรือนยุคสมัยตาง ๆ ทั้งของ
ตะวันตก ตะวันออก และของประเทศไทย
2. จําแนกลักษณะของเครื่องเรือนยุคสมัยตาง ๆ ทั้งของตะวันตก ตะวันออก เครื่องเรือนสมัยใหม และ
ประเทศไทย
3. ประยุ กตใ ชห ลักการและกระบวนการในการปฏิ บั ติง านด วยความรอบคอบ มี ความคิด สร างสรรค
เปนระเบียบ ตรงเวลา มีความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกั บ การจํ า แนกชนิ ด ขนาด สั ด ส วน ลวดลาย ส ว นตกแต ง ประโยชน ใ ชส อยของ
เครื่ องเรือนตะวั นตก ตั้ งแต ส มัยเรอเนซองส บารอค รอคโคโค นิโอคลาสลิค เครื่องเรื อนตะวันออก
เครื่องเรือนสมัยใหมและเครื่องเรือนไทยสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน
3107-2002

เขียนแบบเครื่องเรือน
1-3-2
(Furniture Drawing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในการเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องเรือน การเขียนแบบแสดง
ภาพตัดชนิดตาง ๆ ภาพซอน ภาพแยกทั้งในแนวตั้ง แนวนอน และการเขียนแบบขยายแยกชิ้นสวนของ
เครื่องเรือนประเภทลอยตัว ประเภทติดตั้งถาวร และประเภทถอดประกอบ
2. สามารถเขียนแบบเครื่องเรือนชิ้นสวนเครื่องเรือน การประกอบติด ตั้ง อุปกรณ การตกแตงชิ้นสวน
ตา งๆ เข าด วยกัน เป นผลิ ต ภั ณฑเ ครื่องเรื อนประเภทลอยตั ว ประเภทติด ตั้ ง ถาวร และประเภท
ถอดประกอบ
3. มีเ จตคติและกิ จนิสั ยที่ดี ในการทํ างานด วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย เป นระเบี ยบ สะอาด
ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนฯ

58
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การใช เ ครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ในการเขี ย นแบบ แสดงภาพตั ด
ภาพซอน ภาพแยกสวน เขียนแบบขยาย แยกชิ้นสวนของเครื่องเรือน
2. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการเขียนแบบเครื่องเรือน
3. เขี ย นแบบเครื่ องเรื อ น ชิ้ น ส ว นเครื่ องเรื อน เขี ย นภาพตั ด ภาพซ อน ภาพแยก เขี ยนแบบขยาย
แยกชิ้นสวนของเครื่องเรือน
4. ประยุ กต ใ ช ห ลัก การและกระบวนการในการปฏิ บั ติ ง านด ว ยความละเอี ย ดรอบคอบ ปลอดภั ย
เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรฐานสัญลักษณตางๆ มาตราสวนการกําหนดมิติ การเขียนแบบแสดงรูป
ตาง ๆ ในงานเขียนแบบเครื่องเรือน การอานแบบ เขียนแบบเครื่องเรือนประเภทเคลื่อนยาย ประเภทติดตั้งถาวรและ
ประเภทถอดประกอบ การเขียนแบบเครื่องเรือน โครงสรางตางๆ ของเครื่องเรือนแบบขยายโดยใชมาตราสวนยอ
ขยายและการเขียนเทาของจริง การเขียนรูปไอโซเมตริก ออบบลิค และการเขียนรูปไอโซเมตริก ชนิดถอดประกอบ
ชิ้นงาน ประเภทเคลื่อนยายและประเภทติดตั้งถาวร โดยการเขียนแบบแสดงรูป และภาพติดชนิดตาง ๆ การซอน
ภาพแยกภาพทั้งในแนวตั้ง แนวนอนและการเขียนแบบขยายแยกชิ้นงานการผลิตเครื่องเรือน
3107-2003

เขียนแบบตกแตงภายใน
1-3-2
(Interior Drawing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบ การวางแผน และลําดับขั้นตอนการเขียนแบบตกแตงภายใน
2. สามารถเขียนแบบตกแตงภายใน โดยใชเทคนิควิธีในการประกอบ การจัด วาง การติดตั้ง การจั ด
องคประกอบของเครื่องเรือนและสิ่งของตกแตงรวมทั้งงานระบบการติดตั้งอุปกรณไฟฟาประปาและ
งานสีของงานตกแตง ภายใน ประเภทยึ ดติด กั บที่ เ คลื่อนที่ และถอดประกอบภายในห องตา ง ๆ
ของอาคารที่พักอาศัยอาคารสํานักงานและอาคารสาธารณะ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ มีความประณีตเรียบรอย ปลอดภัยมีความคิด
สรางสรรค เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบ การวางแผน และลําดับขั้นตอนการเขียนแบบตกแตงภายใน
2. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการทํางานเขียนแบบตกแตงภายใน
3. เขียนแบบตกแตงภายในโดยใช เทคนิค การจัด วาง การติด ตั้ง การจั ดองคป ระกอบของเครื่องเรือน
ระบบการติด ตั้ง อุป กรณไฟฟา ประปา ของงานตกแตง ภายในของหองตา ง ๆ ของอาคารพักอาศัย
อาคารสํานักงาน และอาคารสาธารณะ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนฯ

59
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานเขียนแบบตกแตงภายใน ดวยความละเอียด
รอบคอบ มี ความประณี ต เรี ยบร อย ปลอดภั ย เป นระเบี ยบ สะอาด ตรงต อเวลา มี ความซื่ อสั ต ย
รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การและวิ ธี ก ารเขี ย นแบบตกแต ง ภายใน การจั ด วางเครื่ อ งเรื อ น
การวางแผนและลําดับขั้นตอน การจัดตกแตงภายในหองของเครื่องเรือนประเภทยึดติดกั บที่เคลื่อนที่และถอด
ประกอบภายในหองตางๆ ของอาคารที่พักอาศัย อาคารสํานักงานและอาคารสาธารณะ โดยการเขียนแบบแสดง
ผิวพื้น ผิวพื้นรูปดานรูปตัด รูปขยายรายละเอียด รูปทัศนียภาพและการทําหุนจําลอง
3107-2004

ออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
1-3-2
(Furniture and Interior Design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน สามารถกําหนดประเภทของเครื่องเรือนและ
กําหนดพื้นที่ใชสอยภายในอาคารบานพักอาศัยและอาคารสํานักงาน
2. สามารถออกแบบเครื่องเรือนใหสัม พันธกับวัสดุ อุปกรณงานเครื่องเรือน และจัด วางเครื่องเรือนให
สัมพันธกับการตกแตงภายในอาคารพักอาศัยและอาคารสํานักงาน
3. สามารถออกแบบและสรางหุนจําลองของเครื่องเรือนในงานตกแตงภายใน เพื่อการนําเสนอผลงาน
การออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
4. มีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรู และใหเหตุผลในการออกแบบเครื่องเรือน และตกแตงภายใน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน สามารถกําหนดประเภท ของ
เครื่องเรือนและกําหนดพื้นที่ใชสอยภายในอาคารพักอาศัยและอาคารสํานักงาน
2. ออกแบบและจัดวางเครื่องเรือนใหสัมพันธกับวัสดุอุปกรณเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน
3. ออกแบบและสรางหุนจําลองของเครื่องเรือนในงานตกแตงภายใน
4. นําเสนอผลงานการออกแบบเครื่องเรือนและงานตกแตงภายใน
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการออกแบบ ประเภทของเครื่องเรือน การจัดพื้นที่ใชส อย มาตรฐานขนาด
สั ด ส ว นเครื่ อ งเรื อ น การจั ด วางเครื่ อ งเรื อ น วั ส ดุ อุ ป กรณ เ ครื่ อ งเรื อ นให สั ม พั น ธ กั บ ส ว นที่ เ กี่ ย วข อ ง
การจัดวางพื้นที่ใชสอย การกําหนดวัสดุ อุปกรณในงานตกแตงภายใน การจัดองคประกอบในการตกแตงหองตาง ๆ
ภายในบ า นพั กอาศั ย การออกแบบตกแต ง ห องต า ง ๆ การใช สี การทํ า หุ น จํ าลอง และการนํ า เสนอผลงาน
การออกแบบเครื่องเรือนและการตกแตงภายในบานพักอาศัยและสํานักงาน
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3107-2005

คอมพิวเตอรเพื่อการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
1-3-2
(Computer Aide Furniture and Interior Drawing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจโครงสราง และการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบเครื่องเรือน
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูป เขียนแบบเครื่องเรือน เขียนภาพ 3 มิติ งานโครงสรางสวนประกอบ
เครื่องเรือน
3. มี เ จตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที่ ดี ใ นการทํ า งานด ว ยความละเอี ยดรอบคอบ มี ค วามคิ ด สร า งสรรค
เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ การใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบเครื่องเรือน
2. เขี ย นแบบเครื่ อ ง เรื อ น เ ขี ย นภาพ 3 มิ ติ งา นโครงส ร า ง ส ว นประกอบ ของเครื่ องเ รื อ น
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางละเอียดรอบคอบ มีความคิด สรางสรรค
เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่องเรือนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ปฏิบัติการเขียนภาพ 3 มิติ
การเขียนโครงสราง และสวนประกอบเครื่องเรือนกํา หนดสัญลักษณตาง ๆ ของงานเครื่องเรือนดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป
3107-2006

อานแบบ-ประมาณราคาเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
1-3-2
(Reading and Cost Estimation Furniture and Interior Decoration)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธอี านแบบและการประมาณราคา ตนทุนการผลิต เครื่องเรือน
2. สามารถอานแบบ แยกรายการวัส ดุและอุปกรณ ประมาณราคา คาแรงงานคน เครื่องจักรกลงานไม
คาโสหุย กําไรและภาษี ปจจัยที่เกี่ยวของกับการประมาณราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ มีความคิด สรางสรรคเปนระเบียบ
สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก การการและวิ ธี อ า นแบบเพื่ อ การประมาณราคา ต น ทุ น การผลิ ต
เครื่องเรือน
2. อ า นแบบแยกรายการวั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ ประมาณราคา ค า แรงงานคน เครื่ อ งจั ก รกลงานไม
คาโสหุย กําไรและภาษี ปจจัยที่เกี่ยวของกับการประมาณราคาไดถูกตองตามมาตรฐาน
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางละเอียด รอบคอบ มีความซื่อสัต ย และ
ความรับผิดชอบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การอ า นแบบและการประมาณราคา ต น ทุ น การผลิ ต เครื่ อ งเรื อ น
ประกอบดวยการอานแบบ และการแยกรายการวัสดุและอุปกรณ ประมาณการคาแรงงานคน เครื่องจักรกลงานไม
คาโสหุย กําไรและภาษี ของปจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการประมาณการตนทุนการผลิตเครื่องเรือน
3107-2007

งานผลิตเครื่องเรือน
1-6-3
(Furniture Production)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการผลิตเครื่องเรือน
2. สามารถปฏิบัติ การถอดแบบ รายการเครือ่ งเรือน
3. สามารถใช วัส ดุ อุป กรณ เครื่ องมื อ เครื่ องมื อกล เครื่องจักรกลงานไม เ พื่อผลิต ชิ้ นสว นเครื่องเรื อน
ประกอบ ติดตั้ง อุปกรณโครงสรางเครื่องเรือน
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานใหรอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการผลิตเครื่องเรือน
2. ถอดแบบ รายการเครื่องเรือน
3. ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องจักรกลงานไม เพื่อผลิตชิ้นสวนเครื่องเรือน ประกอบ
โครงสรางเครื่องเรือน ติดตั้งอุปกรณเครื่องเรือน
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางละเอียด รอบคอบ และปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กี่ ยวกั บ หลักการผลิ ต เครื่องเรือน ตามขั้ นตอน ตั้ งแตการออกแบบ รายการ ใช วั ส ดุ
อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งมื อ กล เครื่ อ งจั ก รกล เพื่ อ ผลิ ต ชิ้ น ส ว นเครื่ อ งเรื อ น ประกอบโครงสร า งของ
เครื่องเรือน ติดตั้งอุปกรณเครื่องเรือน
3107-2008

เทคโนโลยีงานสีและตกแตงผิว
1-3-2
(Painting and Finishing Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของงานสี และตกแตงผิวของเครื่องเรือน และงานตกแตงภายในโดยการ
เคลือบ ผิว ตกแตงผิวชิ้นงาน
2. สามารถปฏิบัติงานสี ตกแตงผิวของเครื่องเรือนและงานตกแตงภายใน ในรูปแบบของการเคลือบผิว
ตกแตงผิวชิ้นงาน
3. มี กิจ นิ สั ย ที่ ดี ในการทํ า งานด วยความละเอี ย ดรอบคอบ มี ค วามประณี ต เรี ยบร อย ปลอดภั ย
มี ความคิ ด สร า งสรรค เป นระเบี ยบ สะอาด ตรงต อเวลา มีค วามซื่ อสั ต ย รั บ ผิ ด ชอบ และรั กษา
สภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูหลักการเกี่ยวกับคุณสมบัติของงานสีตกแตงผิวเครื่องเรือน และตกแตงภายใน
2. ปฏิบัติงานสี ตกแตงผิวเครื่องเรือนและตกแตงภายใน โดยการเคลือบผิว ตกแตงผิวชิ้นงาน
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ ประณีต ปลอดภัย
มี ความคิ ด สร า งสรรค เป นระเบี ยบ สะอาด ตรงต อเวลา มี ความซื่ อสั ต ย รั บ ผิ ด ชอบ และรั กษา
สภาพแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับ หลักการงานสี และตกแตง ผิว การใชเ ครื่องมื ออุป กรณเ ครื่องมื อกลเทคนิ ค
การเคลือบสี อบสี การกรุ ตกแตงผิวในงานเครื่องเรือน และงานตกแตงภายใน
3107-2009

ปฏิบัติงานตกแตงภายใน
(Interior Decoration Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1-3-2

1. มีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับการออกแบบและตกแตง
ภายใน
2. มี ความเข าใจหลั กการอ า นแบบ เขี ยนแบบ การเลือกวั ส ดุ อุป กรณ การใช เ ครื่ องมื อเบื้ องต นและ
เครื่องมือกลผลิตชิ้นงานสําหรับตกแตงภายใน
3. สามารถอานแบบ เขี ยนแบบ การเลือกวัส ดุอุป กรณ การใช เ ครื่ องมื อเบื้ องต นและเครื่องมือกลผลิ ต
ชิ้นงานสําหรับตกแตงภายใน
4. มี กิจ นิ สั ย ในการทํ า งานด ว ยความประณี ต รอบคอบและตระหนั กถึ ง ความปลอดภั ยและรั กษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เกี่ ยวกับ หลั กการปฏิ บัติ การออกแบบตกแต งภายใน การใช เ ครื่องมื อเบื้ องตน และ
เครื่องมือผลิตชิ้นงาน สําหรับตกแตงภายใน การออกแบบเลือกใชวัสดุ การซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ
เบื้องตน
2. ปฏิบัติการตกแตงภายใน การเลือกใชวัสดุ เครื่องมือ การซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ ไดอยางถูกตองและ
ปลอดภัย
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง ละเอียด รอบคอบและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบ การตกแตงภายใน การใชเ ครื่องมือเบื้องตนและเครื่องมือกล
ผลิตชิ้นงานสําหรับตกแตงภายใน การอานแบบเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน การเลือกวัสดุอุปกรณงาน
เครื่องเรือน การซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือเบื้องตนและเครื่องมือกล ความปลอดภัยในการทํางาน
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3107-2010

การวางแผนและการควบคุมงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
(Planning and Controlling Furniture and Decoration)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1-3-2

1. เขาใจหลักการวางแผน ประมาณการคาใชจายและควบคุมงานเครื่องเรือนตกแตงภายใน
2. สามารถเขียนกําหนดขั้นตอนวิธีการ ตลอดจนกระบวนการทํางานและระบบเวลาในการดําเนินงาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการวางแผน และการควบคุมงานเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
2. วางแผนงานเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน ควบคุม งานเครื่องเรือนและการตกแตงภายในกําหนด
ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการทํางาน และระยะเวลาการควบคุมงานตกแตงภายใน
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง ละเอียด รอบคอบและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเ กี่ยวกับการวางแผนงานและการควบคุม งานเครื่องเรือนและการตกแตงภายใน ให มี
ความสัมพันธกับ งาน พื้น ผิว ฝา เพดาน งานระบบประปา ไฟฟา เพื่อดํา เนินการติด ตั้งและตกแตงเครื่องเรือน
ทุกประเภทภายในอาคารพักอาศัย สํานักงาน

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
3107-2101

เทคโนโลยีของไม
2-0-2
(Wood Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจความสําคัญและการพัฒนาอุตสาหกรรมไมและการแปรรูปไมใหเปนผลิตภัณฑ
2. สามารถในการจํ า แนกป าไม และประเภทต น ไม การตั ด และแปรรู ป ไม เป น ผลิ ต ภัณ ฑ
ดวยเครื่องจักร และการตกแตงเครื่องเรือน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ มีความคิด สรางสรรคเปนระเบียบ
สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ความสําคัญ และการพัฒนาอุตสาหกรรมไมและการแปรรูปไม ใหเปนผลิตภัณฑ
2. จําแนกประเภทปาไม ประเภทตนไม การตัดและแปรรูปไม เนื้อไม และผลิตภัณฑจากไม
3. เลือกใชไมและผลิตภัณฑจากไมในการผลิตเครื่องเรือนและตกแตงภายในอยางถูกตอง
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง ละเอียด รอบคอบและปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพัฒนาอุตสาหกรรมไม การนําไมมาทําเครื่องเรือนและ ผลิตภัณฑไม สภาพปาไม
การแปรรูปไม ออกแบบเพื่อการผลิตจากไม และขบวนการผลิต เชน การใชเครื่องจักรอยางปลอดภัย การทําสี
การทําบุนวม
3107-2102

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลงานไม
1-3-2
(Machine wood working technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใช บํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม
2. สามารถควบคุมเครื่องจักรกลงานไม ลับปรับแตงคมใบเลื่อย ใบมีด คมตัด และมุมคมดอก
3. สวานของเครื่องจักรกลงานไม
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ มีความคิด สรางสรรคเปนระเบียบ
สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใช บํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม
2. ควบคุ ม เครื่ อ งจั กรกลงานไม จั บ ปรั บ แต ง คมใบเลื่ อ ย ใบมี ด คมตั ด และมุ ม คมดอกสว า นของ
เครื่องจักรกลงานไม
3. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไมอยางเปนระบบ ถูกตอง
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง ละเอียด รอบคอบและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ หลั กการและระบบการผลิ ต เครื่ องเรื อน โดยใช เ ครื่ องจั กรกลงานไม ที่ มี
ประสิทธิภาพสูงเพื่อใชในงานประเภทตัด ไส เจาะ ลอกบัว ขัด แตงผิว การถอดลับปรับแตงใบเลื่อยใบมีด คมตัด
และมุมคมสวานชนิดตาง ๆ ของเครื่องจักรกลงานไม
3107-2103

งานผลิตเครื่องเรือนไมจริง
1–3-2
(Solid wood Furniture Production)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถวิเคราะหองคประกอบของงานผลิตเครื่องเรือนไมจริง
2. สามารถปฏิบัติงานการถอดแบบรายการ การวางรูป แบบตัด การใชเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ
จับ ชิ้ นงาน การประกอบงานโครงสร าง การติ ดตั้ งอุ ปกรณยึด เหนี่ยวประเภทยึ ด ตายและประเภท
ถอดประกอบ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบครอบและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิเคราะห องคประกอบของงานผลิตเครื่องเรือนไมจริง
2. ถอดแบบรา ยการ การวางรู ป แบ บการใช เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ จั บ ชิ้ น งา น
การประมาณงาน โครงสรางการติดตั้งอุปกรณยึดเหนี่ยว ประเภทยึดตาย และประเภทถอดประกอบ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง ละเอียด รอบคอบและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกั บหลั กการงานผลิต เครื่ องเรือนไมจริ งตามขั้นตอน ตั้งแตการถอดแบบรายการ
การวางรู ป แบบการตั ด การใช เ ครื่องมื อเครื่ องจั กรและสร างอุ ป กรณ จับชิ้ นงาน การประกอบโครงสร า งของ
เครื่องเรือน และติดตั้งอุปกรณยึดเหนี่ยวประเภทยึดตายและประเภทถอดประกอบ
2107-2104

งานผลิตเครื่องเรือนไมแผนเรียบ
1-3-2
(Panels Furniture Production)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเครื่องเรือนที่ไมแผนเรียบ
2. สามารถเลื อ กใช วั ส ดุ และอุ ป กรณ ส ร า งแบบ และกํา หนดระยะมาตรฐานควบคุ ม การทํ า งานของ
เครื่องจักรกลงานไมเฉพาะดวยโปรแกรมคําสั่งเบื้องตน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบครอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ กระบวนกี่ผลิตเครื่องเรือนไมแผนเรียบ
2. สรางแบบ และกําหนดระยะมาตรฐาน ตามรูปแบบเครื่องเรือน
3. ใชวัสดุ-อุปกรณ การผลิตเครื่องเรือนไมแผนเรียบ
4. ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรงานไม ประเภทไมแผนเรียบดวยโปรแกรมคําสั่งเบื้องตน
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางถูกตอง ละเอียด รอบคอบและปลอดภัยตอ
การผลิตเครื่องเรือนไมแผนเรียบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการการผลิตเครื่องเรือนที่วัต ถุดิบเปนไมประเภทไมแผนเรียบ การเลือกใช
วั ส ดุ และอุ ป กรณ การสร า งแบบ การกํ า หนดระยะมาตรฐาน การทํ า งานของเครื่ องจั ก รกลงานไม เ ฉพาะ
เช น เครื่ องเลื่ อยแบบใบวิ่ งตั ด เครื่ องป ดขอบ เครื่ องเจาะรู แบบแถว ที่มี การทํา งานของการใช โปรแกรมคํา สั่ง
เบื้องตน
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3107-2105

งานผลิตเครื่องเรือนประเภทถอดประกอบ
1-3-2
(Knock Down Furniture Production)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับ หลักการวิธีการวางแผนการผลิ ตและผลิต เครื่องเรือนประเภทถอดประกอบในระบบ
อุตสาหกรรม
2. สามารถวางแผนและผลิตเครื่องเรือนประเภทถอดประกอบในระบบอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบครอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิธีการวางแผนการผลิตเครื่องเรือนประเภทถอดประกอบ
2. วางแผนการผลิตเครื่องเรือนประเภทถอดประกอบ
3. ผลิตเครื่องเรือนประเภทถอดประกอบ
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บั ติเ กี่ ยวกับ หลั กการวางแผนการผลิ ตและผลิ ต เครื่องเรือนประเภทถอดประกอบตา ง ๆ
ประกอบดวยโครงสรางเครื่องเรือน การประกอบติดตั้งวัสดุอุปกรณขอตอ การตกแตงเครื่องเรือนกอนทําสีโดยการ
ผลิตระบบอุตสาหกรรม
3107-2106

การออกแบบอุปกรณชวยจับชิ้นงาน
1-3-2
(Jigs and Fixtures Design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธีการวิเคราะหองคประกอบของการออกแบบอุปกรณจับชิ้นงาน
2. สามารถออกแบบและการทําอุปกรณจับชิ้นงานเครื่องจักรกลงานไม
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ มีความประณีตเรียบรอย ปลอดภัยมีความคิด
สรางสรรค เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหองคประกอบของการออกแบบอุปกรณจับชิ้นงาน
2. ออกแบบอุปกรณจับชิ้นงานเพื่อใชกับเครื่องจักรกลงานไม
3. ทําอุปกรณจับชิ้นงาน
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ และปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการออกแบบ การทดสอบและการทําอุป กรณจับ ชิ้นงานของเครื่องจักรกล
งานไม ประเภทต า งๆ การออกรหั ส และจั ด เก็ บ อุ ป กรณ จั บ ชิ้ นงาน การดู แลรั กษาและการซ อมแซมอุ ป กรณ
จับชิ้นงานประเภทตาง ๆ
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31017-2107

การติดตั้งวัสดุ-อุปกรณเครื่องเรือน
1-3-2
(Materials and Equipment Fixtures)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจองคประกอบของการติดตัง้ วัสดุอุปกรณเครื่องเรือน
2. สามารถติด ตั้ ง วัส ดุ อุป กรณเ ครื่องเรื อนการใช เ ครื่องมือเครื่ องจักรในการติ ด ตั้ง การเลื อกชนิด ของ
วัสดุ-อุปกรณ การทําอุปกรณชวยในการติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบครอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบของการติดตั้งวัสดุอุปกรณเครื่องเรือน
2. ติดตั้งวัสดุ-อุปกรณเครื่องเรือน
3. เลือกชนิดของวัสดุอุปกรณ และอุปกรณชวยในการติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ และปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการการติดตั้งวัสดุปด ผิว เคลือบผิวและอุปกรณเครื่องเรือนประเภทยึดตาย
และประเภทถอดประกอบขั้นตอน และใชเครื่องมือเครื่องจักรในการติดตั้งการเลือกชนิดของวัส ดุ-อุปกรณ การทํา
อุปกรณชวยในการติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ
3107-2108

งานเคลือบสีอตุ สาหกรรมเครื่องเรือน
1-3-2
(Industrial Finishing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. วิเคราะหองคประกอบการเคลือบสีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
2. สามารถเลือกใชไมตูอบ พนสี เลือกใชสีในการทําสีเคลือบสีและยอมสี
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบครอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบการเคลือบสีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
2. เลือกใชเครื่องมือวัสดุ-อุปกรณ ในการเคลือบผิวยอมสีเครื่องเรือน
3. เตรียมพื้นผิว เคลือบสี ในงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
4. ประยุ กต ใ ช ห ลั กการและกระบวนการในการปฏิ บั ติ งานดว ยความรอบคอบ ปลอดภั ย และรั กษา
สภาพแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การการเคลื อบสี อุต สาหกรรมเครื่ องเรื อน วิ ธี การเลื อกใช ไม ตู อบ
พ นสี ในการทํ าสี เ คลื อบและการย อมการเลื อกใช สี สํ า หรั บ งานเครื่ องเรื อนการเที ยบคุ ณ สมบั ติท างกายภาพ
เชน ความแข็ง การบิดตัว การทนแรงกระแทกเวลาแหง
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3107-2109

ประมาณราคางานผลิตเครื่องเรือน
1-3-2
(Cost Estimation)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธีการประมาณราคาตนทุนการผลิตเครื่องเรือน
2. สามารถถอดแบบแยกรายการวั ส ดุ และอุ ป กรณ ประมาณค า แรงงานคน เครื่ องจั ก รกลงานไม
คาโสหุย กําไรและภาษี ปจจัยที่เกี่ยวของกับการประมาณราคา
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบครอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประมาณราคาตนทุนการผลิตเครื่องเรือน
2. ถอดแบบแยกรายการวั ส ดุ และอุ ป กรณ งานประมาณราคาแรงงานคน เครื่ องจั ก รกลงานไม
คาโสหุย กําไรและภาษี และปจจัยที่เกี่ยวของกับการประมาณราคา ไดถูกตองตามมาตรฐาน
3. ถอดแบบแยกรายการวัส ดุและอุปกรณป ระมาณราคาการผลิตเครื่องเรือนดวยความละเอียดรอบคอบ
มีความซื้อสัตย และความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการประมาราคาการผลิตเครื่องเรือน ประกอบดวยการถอดแบบและการแยก
รายการวัสดุและอุปกรณ ประมาณการคาแรงงานคนเครื่องจักรกลงานไม คาโสหุย กําไรและภาษีของปจจัยพื้นฐาน
ที่เกี่ยวของกับการประมาณราคาการผลิตเครื่องเรือน
3107-2110

โครงการงานผลิตเครื่องเรือน
1-3-2
(Furniture Industry Project)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธีการทําโครงการงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
2. สามารถรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาปรับปรุงรูปแบบเครื่องเรือนการดําเนินการผลิต และการนําเสนอ
ผลงาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบครอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักวิธีการทําโครงการงานอุตสาหกรรมเครื่องเรือน
2. เขียนโครงการงานผลิตเครื่องเรือน
3. เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาปรับปรุงรูปแบบเครื่องเรือน
4. ผลิตและนําเสนอผลงานเครื่องเรือน
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดและรอบคอบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการหาขอมูล เพื่อรวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอขอเท็จ จริงในงานโครงการ
การทําตนแบบเครื่องเรือนที่นําเสนอผลงานเปนประเภทโมเดลหรือต นแบบ เพื่ อนําไปสูการนําเสนอโครงการ
โดยมีการจัดเตรียมขอมูลโมเดลตนแบบและสื่อนําเสนอ
3107-2111

งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม
2-0-2
(Maintenance woodworking Machine)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธีการบํารุงเครื่องจักรกลงานไม
2. สามารถจําแนกวัสดุประเภทหลอลื่นและอุปกรณที่ใชในการบํารุงเครื่องจักร การตรวจสอบความเสื่อม
ของซีลแผนเพลทแหวนตาง ๆ ตรวจเช็คระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส ขอควรระวังการบํารุงรักษา
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบครอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักวิธีการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม
2. จําแนก เลือกใช วัสดุ ประเภทหลอลื่น และอุปกรณที่ใชในการบํารุงรักษาเครื่องจักร
3. ตรวจสอบ ความเสื่อมของซีลแผนเพลทแหวนตาง ๆ
4. ตรวจเช็คระบบนิวเมติกส และไฮดรออิกส
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดและรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกั บ หลักการและจํ า แนกประเภทวั ส ดุ ที่ ชวยในการหล อลื่ นที่ ใช กับ เครื่องจั กรที่มี ความเร็ ว
รอบสู ง การตรวจสอบและเปลี่ ยนแผ น ซี ล แผ น เพลทและแหวนต า งๆ การตรวจสอบระบบนิ ว เมติ ก ส
และไฮดรอลิกส ขอควรระวังในการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานไม
3107-2112

งานบุนวมเครื่องเรือน
1-3-2
(Furniture Upholstery)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธีการบุนวมเกาอี้โซฟางานเบาะ และงานบุนวม
2. สามารถเลื อ กใช วั ส ดุ -อุ ป กรณ เ ครื่ อ งมื อ จั ก รอุ ต สาหกรรม และเครื่ อ งจั ก รใน งานบุ น วม
เครื่องเรือน การขึ้นโครงไม การติดตั้งขดลวดสปริง การทําแบบและบุฟองน้ําการทําแบบและหุมหนัง
ผา และพีวีซีการบํารุงรักษา
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบครอบและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักวิธีการบุนวมเครื่องเรือน
2. เลือกใชวัสดุ-อุปกรณ เครื่องมือ จักรอุตสาหกรรมและเครื่องจักรในงานบุนวมเครื่องเรือน
3. สรางโครงสรางเครื่องเรือน
4. ติดตั้งขอลวดสปริง ทําแบบ บุฟองน้ํา หุม วัสดุบุฟองน้ํา การดูแลรักษา
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดและรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการบุนวมประเภทเกาอี้ โซฟา งานเบาะ และงานบุนวม การเลือกใชวัสดุ
อุปกรณและเครื่องมือใหเหมาะสมกับ งาน การวางแบบประกอบขึ้นโครงไมและการติดตั้งขดลวดสปริง การทํา
แบบและบุฟองน้ํา การทําแบบและหุม หนังผาและพีวีซีในงานเครื่องเรือนสไตลตาง ๆ รวมไปถึงการบํารุงรักษา
งานบุนวม
3107-2113

นิวเมติกส
2-0-2
(Pneumatics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกส
2. สามารถอ า นวงจรสั ญ ญาลั กษณ แ ละชนิ ด วาวล ตา งๆ ควบคุ ม การทํ า งานของระบบนิ ว เมติ กส
ตามเงื่อนไขที่กําหนด
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบนิวเมติกส
2. อานวงจร สัญญาลักษณ และชนิดวาวลตาง ๆ ของระบบนิวเมติกส
3. ควบคุมการทํางานของระบบนิวเมติกส ตามเงื่อนไขที่กําหนด
4. แสดงความรูเกี่ยวกับเจตคติ และกิจนิสัยตองานระบบนิวเมติกส
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดและรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การทํ า งานของชุ ด ควบคุ ม ความดั น และชุ ด ควบคุ ม อั ต ราการไหล การทํ า งานของ
หมอกรองอากาศ อุป กรณการทํางานการอานวงจรสัญ ลักษณและชนิด วาวลตางๆ ควบคุมการทํางานของระบบ
นิวเมติกส
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3107-2114

เทคโนโลยีซเี อ็นซี
1-3-2
(CNC Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานเครื่องจักรกลงานไมควบคุมดวยซีเ อ็นซีระบบโคออดิเนท การเขียนโปรแกรม
สั่งงาน
2. สามารถเขียนโปรแกรมสั่ งงานควบคุม การทํา งานของเครื่องจั กรกลงานไม ระบบซีเ อ็ นซี ระบบ
โคออดิเนท
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แส ด ง ค ว า ม รู เ กี่ ยว กั บ ห ลั กก า รทํ า ง า น เ ค รื่ อ ง จั กร กล ง า น ไม ค ว บ คุ ม ด ว ย ซี เ อ็ น ซี
ระบบโคออดิเนท การเขียนโปรแกรมสั่งงาน
2. เขียนโปรแกรมสั่งงาน เครื่องจักรกลงานไมระบบซีเอ็นซี
3. ปฏิบัติการและควบคุมการทํางานของเครื่องจักรกลงานไมระบบซีเอ็นซี ระบบโดออดิเนท
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานดวยความละเอียดและรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการควบคุมระบบเชิงตัวเลข หลักการทํางานของสวนประกอบที่ทําหนาที่
ควบคุ ม เครื่ องจั กรกลงานไม ที่ ระบบควบคุ ม ด ว ยซีเ อ็ น ซี ระบบโคออดิ เ นท แกนป อน แกนขั บ อุ ป กรณ วั ด
อุ ป กรณ เ ปลี่ ย นเครื่ อ งมื อ ข อ ดี ข อ เสี ย ของเครื่ อ งจั ก รกลงานไม ที่ ค วบคุ ม ด ว ยระบบซี เ อ็ น ซี ระบ บ
โคออดิเนท การกําหนดมิติ การเขียนโปรแกรมเอนซีโปรแกรมดวยคําสั่ง
3107-2115

การจัดการและบริหารโรงงาน
2-0-2
(The administration and management a factory)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการจัดการและการบริหารงานระบบโรงงานอุตสาหกรรม
2. สามารถวางแผนและพัฒนาระบบงานบริหารงาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบครอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการจัดการและบริหารงานระบบโรงงานอุตสาหกรรม
2. วางแผนการจัดการและบริหารงานโรงงานอุตสาหกรรมไมตรงตามมาตรฐาน
3. วางแผนการจั ด การและบริ ห ารงานระบบโรงงานอุ ต สาหกรรมด ว ยความละเอี ยด รอบคอบ และ
มีความรับผิดชอบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการและการบริหารงานในระบบโรงงาน การวางแผนดานการจัดการ การบริหาร
ดา นงานบุคคล การควบคุม และประสานงานการผลิ ต เครื่ องเรือน การจัด การดา นการเงิ นการตลาดสวั สดิ การ
ความปลอดภัยและการประเมินผลงาน
3107-2116

เทคโนโลยีสีงานไม
1-3-2
(Wood Pain Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของสีสําหรับการทํางานสีบนพื้นผิวไม
2. เขาใจเกี่ยวกับหลักการเลือกใชสีใหเหมาะกับงานพื้นผิวไม
3. เขาใจเกี่ยวกับหลักการคํานวณพื้นที่และปริมาณสีสําหรับการทํางานสีบน พื้นผิวไม
4. สามารถใชสีสําหรับเคลือบบนพื้นไมตามขอมูลทางวิชาการทางเทคนิค
5. มีเจตคติทดี่ ีมีกิจนิสัยที่ดีในการคนควาความรูเพิ่มเติมและทํางานดวยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานประเภทและคุณสมบัติของสีสําหรับการใชสเี หมาะกับงานพื้นผิวไม
2. เลือกใชอุปกรณเครื่องมืองานสี อุปกรณชวยชนิดตางๆ การบํารุงรักษาเครื่องมือ งานพื้นผิวไม
3. จัดเตรียมและตกแตงพื้นผิวไม ผสมสีชนิดตาง ๆ เพื่อนํามายอมสีบนพื้นผิวไม
4. เลือกเทคโนโลยีสีมาประยุกตใชในการทํางานโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิง่ แวดลอม
5. ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสีงานไม โดยการคนควาหาความรูเพิ่มเติมและทํางานดวยความรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บั ติ ง านเกี่ ยวกั บ องค ป ระกอบของสีสํ า หรั บ การทํ า งานสี บ นพื้ นผิ ว ไม ภ ายนอกภายใน
การเลือกใชสีการยอมสี การทําสีแบบโชวลายไมและแบบปดลายไม การเลือกเครื่องมือและอุปกรณใหเ หมาะสม
กับการทําผิวงาน การเตรียมผิวงานการรองพื้นผิวงานกอนทาสี พนสี วัสดุที่ใชผสม อัตราสวนผสมสําหรับงานสี
ชนิด ต า ง ๆ การใช ง านตามขอมู ลทางวิ ช าการทางเทคนิ ค คํ า นวณพื้ น ที่ ป ริ ม าณสี ที่ ต องใช การตรวจสอบสี
ความปลอดภัยในการทํางานสี ปญหาสีและแนวทางการแกไข
3107-2117

การเขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุตสาหกรรม
1 -3-2
(Furniture Drawing Industrial System)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและวิธีการเขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุตสาหกรรม
2. เขาใจหลักการเขียนแบบตามมาตรฐานการกําหนดสัญลักษณ เงื่อนไข ขอกําหนด และรายการประกอบ
แบบสําหรับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
3. สามารถเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ดวยความละเอียด รอบคอบ สรางสรรค ตรงตอเวลา
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุตสาหกรรม
2. จัด เตรียมวัส ดุ และอุปกรณ พรอมทั้ง เครื่องมื อ ในการเขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุต สาหกรรมได
อยางถูกตอง
3. ใช คอมพิ ว เตอร แ ละโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในการเขี ยนแบบเครื่ องเรื อนระบบอุ ต สาหกรรมได
อยางเหมาะสม
4. เขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุตสาหกรรมไดอยางถูกตองตรงตามมาตรฐานและขอกําหนด
5. ปฏิ บัติ งานเขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุ ตสาหกรรมดวยความละเอียด รอบคอบ สรา งสรรค และ
มีความรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเ กี่ยวกั บหลักการและวิธีการเขี ยนแบบเครื่ องเรื อนระบบอุต สาหกรรมตามมาตรฐาน
การกํ า หนดสั ญ ลั กษณ เงื่ อนไข ข อกํ า หนด และรายการประกอบแบบ สํ า หรั บ การผลิ ต เครื่ องเรื อนในระบบ
อุตสาหกรรมโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
3107–2118

การเขียนแบบเครื่องเรือนดวยคอมพิวเตอร
1-3-2
(Computer Aided Furniture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการและวิธีการเขียนแบบโครงสรางงานเครื่องเรือน
2. สามารถใชโปรแกรมสําเร็ จรูป เขียนแบบเครื่องเรื อน เขียนภาพ 3 มิติ แสดงรายละเอี ยดโครงสราง
สัญลักษณและสวนประกอบเครื่องเรือน
3. สามารถใชโปรแกรมสํา เร็จรู ปเขียนแบบเครื่องเรือน แสดงรายละเอี ยดของวัส ดุ อุป กรณ สี และ
การตกแตงรายละเอียดของแบบ ใหมีความสมบูรณ พรอมสําหรับการนําเสนอ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ สรางสรรค ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ยวกั บหลักการและวิธีการเขียนแบบโครงสร าง งานเครื่องเรือนในลักษณะการเขียน
แบบ 3 มิติ
2. ใชคอมพิว เตอร และโปรแกรมสําเร็ จรูป ในงานเขี ยนแบบเครื่องเรือนไดตามรายละเอียดโครงสราง
สัญลักษณ และสวนประกอบเครื่องเรือนไดอยางถูกตอง
3. เขี ย นแบบ 3 มิ ติ โดยใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ในงานเขี ย นแบบเครื่ อ งเรื อ นตามมาตรฐาน
และขอกําหนดไดอยางถูกตอง
4. ปฏิบัติงานใชคอมพิวเตอรเพื่องานเขียนแบบเครื่องเรือน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดวยความละเอียด
รอบคอบ สรางสรรค และตรงตอเวลา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเครื่องเรือนดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ปฏิบัติการเขียนแบบ 3 มิติ
การเขียนแสดงรายละเอียด การเขียนโครงสราง และสวนประกอบเครื่องเรือน สามารถกําหนดสัญลักษณตาง ๆ
วัสดุ อุปกรณ สี และการตกแตงรายละเอียดของแบบงานเครื่องเรือนใหมีความสมบูรณพรอมสําหรับการนําเสนอ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป

สาขางานออกแบบตกแตงภายใน
3107-2201

วัสดุ–อุปกรณงานตกแตงภายใน
2-0-2
(Materials and Equipment Interior)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการใช เลือกใชวัสดุ อุปกรณตกแตง เคลือบผิว บุพื้นผิว ปดพื้นผิว วัสดุยึดเหนีย่ วงาน
ตกแตงภายใน
2. สามารถการเลือกใชวัสดุอุปกรณในการติดตั้งงานตกแตงภายในประเภทยึดติดกับที่ ถอดประกอบและ
ลอยตัว
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบครอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเ กี่ ยวกั บหลักการใช เลือกใชวัส ดุ อุ ป กรณ ตกแตง เคลื อบผิ ว บุพื้นผิว ปดพื้นผิว วัส ดุ
ยึดเหนี่ยวงานตกแตงภายใน
2. เลือกใชวัสดุปกรณในการติดตั้ง งานตกแตงภายใน ประเภทยึดติดกับที่ ถอดประกอบ และลอยตัว
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการของชนิ ด ขนาด คุ ณสมบัติ การจัด เตรียม การเลือกใช การบํ ารุงการศึกษา และ
การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ งานเครื่องเรือนประเภทติดตาย ถอดประกอบ และเคลื่อนยายชนิดตาง ๆ วัสดุตกแตงภายใน
การติดตั้งวัสดุอุปกรณยึดเหนี่ยว การบุพื้นผิว ปดพื้นผิว และการเคลือบผิวที่ใชในงานตกแตงภายใน
3107-2202

ออกแบบตกแตงภายใน 1
1-3-2
(Interior Design 1)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการออกแบบตกแตง กําหนดพื้นที่ใชสอยภายในอาคารพักอาศัย
2. สามารถจัดวางเครื่องเรือนสัม พันธกับวัสดุ อุปกรณในการตกแตง สรางหุนจําลอง นําเสนอผลงาน
การออกแบบตกแตงภายใน
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลในการออกแบบตกแตงภายใน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบตกแตง กําหนดพื้นที่ใชสอยภายในอาคารพักอาศัย
2. ออกแบบและจัดวางเครื่องเรือนใหสันพันธกับวัสดุอุปกรณในการตกแตง
3. สรางหุนจําลอง
4. นําเสนอผลงานการออกแบบตกแตงภายใน
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บั ติเ กี่ ยวกั บ หลั กการออกแบบ การจั ดพื้ น ที่ใช สอย มาตรฐานขนาดสั ด สว นเครื่ องเรื อน
การจัดวางเครื่องเรือนใหสัมพันธกับสวนที่เกี่ยวของ กําหนดวัส ดุ อุปกรณในงานตกแตง การจัด องคประกอบใน
การตกแต ง ห องตา ง ๆ ภายในบ า นพั กอาศั ย การออกแบบตกแต ง ห องต า ง ๆ ภายในบ า นพั กอาศั ย การลงสี
ทําหุนจําลองนําเสนอผลงานการออกแบบตกแตงภายใน
3107-2203

ออกแบบตกแตงภายใน 2
1-3-2
(Interior Design 2)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการออกแบบ วางแผน และลําดับขั้นตอนการตกแตงภายใน อาคารสํานักงาน และ
อาคารสาธารณะ
2. สามารถ ออกแบบ แสดงรูปแบบตางๆ ของการจัด วางเครื่องเรือน การจัดตกแตงภายในหองของชุด
เครื่ องเรื อนประเภทลอยตัว ประเภทติ ดตั้ง ถาวรและประเภทถอดประกอบภายในหองของอาคาร
สํานักงานและอาคารสาธารณะ
3. สามารถจัดวางเครื่องเรือนสัม พันธกับวัสดุ อุป กรณในการตกแตง สรางหุนจําลอง นําเสนอผลงาน
การออกแบบตกแตงภายใน
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ สะอาด และปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน และมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบ วางแผน ลําดับขั้นตอนการตกแตงภายในอาคาร สํานักงานและ
อาคารสาธารณะ
2. ออกแบบเขี ยนแบบ แสดงรู ป แบบตา ง ๆ ในการจั ด วางเครื่อ งเรื อนภายในห อง ประเภทลอยตั ว
ประเภทติดตั้งถาวร และถอดประกอบ ภายในอาคารสํานักงานและอาคารสาธารณะ
3. กําหนดวัสดุอุปกรณประกอบการตกแตงภายใน
4. สรางหุนจําลอง และนําเสนอผลงานการออกแบบตกแตงภายใน
5. ปฏิบัติงานออกแบบตกแต งภายในดวยความประณีต รอบคอบ สะอาด และปลอดภัย ตระหนักถึง
คุณภาพของงานและมีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กี่ ยวกั บ หลักการการออกแบบตกแตง ภายในอาคารสํ านั กงานและอาคารสาธารณะ
องคประกอบในการออกแบบตกแตงภายใน และแนวทางในการออกแบบตกแตงภายใน เกี่ยวกับชนิดการจัดวาง
เครื่องเรือน และการจัดตกแตงภายในหองของเครื่องเรือนประเภทเคลื่อนที่ ประเภทติด ตั้งถาวร และประเภทถอด
ประกอบภายในห องต าง ๆ ของอาคารสํ า นั กงาน และอาคารสาธารณะ กําหนดรายละเอียดวั ส ดุ ป ระกอบ
แบบนําเสนอ ตัวอยางวัสดุ การลงสีตกแตงแบบ ทําหุนจําลองนําเสนอผลงานการออกแบบตกแตงภายใน
3107-2204

การเขียนแบบตกแตงภายใน 1
1-3-2
(Interior Drawing 1)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการเขียนแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย อาคารสํานักงาน รานคา
2. มีความเขาใจในการเขียนแบบผังพืน้ รูปดาน รูปตัด รูปขยาย ทัศนียภาพ รายละเอียดประกอบแบบ
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนหาความรูและใชเหตุผลในการเขียนแบบตกแตงภายใน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย อาคารสํานักงาน
2. เขียนแบบผังพื้น รูปดาน รูปตัด รูปขยาย ทัศนียภาพ รายละเอียด ประกอบแบบ
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการเขียนแบบตกแตงภายในอาคารขนาดกลาง การเขียนแบบผังพื้น รูปดาน รูปตัด
รูปขยาย ทัศนียภาพ รายการประกอบแบบ กําหนดรายละเอียดวัสดุที่ใชประกอบแบบ การเขียนแบบระบบอุปกรณ
อาคารในสวนที่เกี่ยวของ สําหรับอาคารพักอาศัย อาคารสํานักงาน รานคา
3107-2205

การเขียนแบบตกแตงภายใน 2
1-3-2
(Interior Drawing 2)
วิชาบังคับกอน : 3107-2204 การเขียนแบบตกแตงภายใน 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการเขียนแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย และอาคารสาธารณะขนาดใหญ
2. มีความเขาใจในการเขียนแบบผังพืน้ รูปดาน รูปตัด รูปขยาย ทัศนียภาพ รายละเอียดประกอบแบบ
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนหาความรูและใชเหตุผลในการเขียนแบบตกแตงภายใน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบตกแตงภายในอาคารพักอาศัย และอาคารสาธารณะขนาดใหญ
2. เขียนแบบ ผังพื้น รูปดาน รูปตัด รูปขยาย ทัศนียภาพ รายละเอียดประกอบแบบ
3. การเขียนแบบตกแตงภายใน สืบคนหาความรู และใชเหตุผลในการเขียนแบบตกแตงภายใน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการเขียนแบบตกแตงภายในอาคารขนาดกลาง การเขียนแบบผังพื้น รูปดาน
รูปตัด รูปขยาย ทัศนียภาพ รายการประกอบแบบ กําหนดรายละเอียดวัส ดุที่ใชป ระกอบแบบแบบ การเขียนแบบ
ระบบอุปกรณอาคารในสวนที่เกี่ยวของ สําหรับอาคารพักอาศัย และอาคารสาธารณะขนาดใหญ
3107-2206

การเขียนแบบตกแตงภายในดวยคอมพิวเตอร
1-3-2
(Computer Aided Furniture Drawing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธีการเขียนภาพ 3 มิติ ดวยคอมพิวเตอร
2. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบตกแตงภายใน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานประณีตเรียบรอย ริเริ่มสรางสรรค
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการเขียนภาพ 3 มิติ ดวยคอมพิวเตอร
2. เขียนแบบตกแตงภายในดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
3. ปฏิบัติงานออกแบบเขียนแบบตกแตงภายในดวยคอมพิวเตอรโดยทํางานดวยความประณีต เรียบรอย
ริเริ่ม สรางสรรค
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักการขั้นตอนการเขียนภาพ 3 มิติ ดวยคอมพิวเตอร ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการเขียนแบบโครงสรางสวนประกอบของเครื่องเรือนภายในอาคารบานพักอาศัยและอาคารสํานักงาน
3107-2207

การจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
(Exhibition and Display)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1-3-2

1. มีความเขาใจหลักการออกแบบการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ วิเคราะหพื้นที่ เตรียมพื้นที่ เลือกใช
วัสดุอุปกรณ การใชสื่อโฆษณา และการประชาสัมพันธ
2. สามารถออกแบบ เขียนแบบ ทําหุนจําลองเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ สรางสรรค ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ หลั ก กา รออกแบบจั ด แสดงสิ น ค า และนิ ท รรศการ วิ เ คราะห พื้ น ที่
เตรียมพื้นที่ เลือกใชวัสดุอุปกรณ การใชสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ
2. ออกแบบเขียนแบบการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการ
3. สรางหุนจําลองการโฆษณาและประชาสัมพันธ
4. ปฏิบัติงานการจัดแสดงสินคาและนิทรรศการดวยความรอบคอบ สรางสรรค ตรงตอเวลา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั กการออกแบบการจั ด แสดงสิ น ค า และนิ ท รรศการ การเตรี ย มพื้ น ที่
การวิเคราะหพื้นที่ การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ แสง สี เสียง การใชสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ การออกแบบ
เขียนแบบ ทําหุนจําลอง เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
3107-2208

สีเพื่องานออกแบบ
1-3-2
(Color to the design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีสีขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นประยุกตการใชงาน
2. เขาใจหลักการมองเห็นและการตอบสนอง
3. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (programmer idea color)
4. มีเจตคติที่ดีมีกิจนิสัยที่ดีในการคนควาความรูเพิ่มเติมและทํางานดวยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับทฤษฎีสีขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นประยุกตการใชงาน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการมองเห็นและการตอบสนอง
3. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (programmer idea color)
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานสําหรับงานสีเพื่อการออกแบบไดถูกตองตามหลักการ โดยการคนควา
หาความรูเพิ่มเติมและทํางานดวยความรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับองคประกอบทฤษฎีสีขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้นประยุกตการใชงาน การมองเห็น
และการตอบสนอง ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (program idiacolor)

สาขางานตกแตงภายใน
3107-2301

เทคนิคงานตกแตงภายใน
2- 0- 2
(Interior Decoration Technical)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธีการติดตั้งเครื่องเรือนประเภทยึดติดตายเฉพาะสถานที่
2. สามารถ ตรวจสอบ ติดตั้ง ตกแตง พื้นผนัง ฝาเพดาน งานระบบสรางชิ้นสวน สวนประกอบของงาน
ตกแตงภายใน
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลในการปฏิบัติตกแตงภายใน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ เทคนิคงานตกแตงภายใน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางาน การแกปญหางาน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับเครื่องเรือนยึดติดตายเฉพาะที่ได
4. ตรวจสอบ ติดตั้ง ตกแตง พื้นผนัง ฝาเพดาน งานระบบสรางชิ้นสวนประกอบของงานตกแตงภายใน
5. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการติด ตั้งเครื่องเรือนประเภทยึด ตอตายเฉพาะสถานที่ เทคนิควิธีการติด ตั้งตกแตงภายใน
งานพื้น ผนัง ฝาเพดาน งานระบบ สรางชิ้นสวน เครื่องเรือนติดตาย ตกแตงภายใน
3107-2302

งานตกแตงหองครัว
1-3-2
(Kitchen Room Decoration)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบ อานแบบเครื่องเรือนหองครัว กําหนดวัสดุ-อุป กรณเครื่องเรือนสําหรับการ
ตกแตงภายหองครัว
2. สามารถสรางและประกอบเครื่องเรือนหองครัวแบบตางๆ
3. สามารถติดตั้งอุปกรณเครื่องใชไฟฟา ระบบไฟฟา และระบบดูดควันเขากับการตกแตงครัว
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. ออกแบบ อานแบบ งานตกแตงหองครัว
2. ติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ ระบบน้ําทิ้ง น้ําดี ระบบไฟฟา ระบบดูดควัน เครื่องเรือนหองครัว
3. ปฏิบัติงานตกแตงหองครัว โดยการคนควาหาความรูเพิ่มเติม และทํางานดวยความรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเ กี่ยวกับหลักการออกแบบ อานแบบ แยกรายการ วัสดุ-อุปกรณเ ครื่องเรือน ปฏิบัติการ
ตกแต งภายใน หองครัวสรางและประกอบเครื่องเรือนและติดตั้ง ระบบน้ําทิ้ ง น้ํ าดี ระบบไฟฟา ระบบ ดู ดควั น
สําหรับงานตกแตงหองครัว
3107-2303

งานติดตั้งเครื่องเรือนยึดติดถาวร
1-3-2
(Furniture Built-in)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเครื่องเรือนแบบยึดติดตายเฉพาะที่
2. มีความสามารถในการ สรางรูปแบบโครงสราง วัสดุ-อุปกรณที่ใชในการยึดติดตายกับผนัง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดานความละเอียดและรอบคอบ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน ติดตั้งเครื่องเรือนยึดติดผนัง
2. ติดตั้งเครื่องเรือนยึดติดตาย วางแผนการทํางาน ประมาณการการเลือกใชวัสดุ สรางเครื่องเรือนยึดติด
ผนังไดอยางถูกตอง
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ยวกั บ รู ป แบบ องค ป ระกอบของงานติ ด ตั้ ง เครื่ องเรื อนยึ ด ติ ด ตาย มี การวางแผน
การทํางาน ประมาณการการเลือกใชวัสดุ สรางเครือ่ งเรือนยึดติดผนัง
3107-2304

งานตกแตงภายในบานพักอาศัย
1-3-2
(Housing Interior and Decoration)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการอานแบบตกแตงภายใน
2. สามารถวางแผน กําหนดวัสดุ-อุปกรณสําหรับตกแตงภายในบานพักอาศัย
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดานความละเอียดและรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับงานตกแตงภายใน วัสดุ-อุปกรณเครื่องเรือน
2. สรางและประกอบเครื่องเรือนยึดติดตาย สําหรับบานพักอาศัย เชน เตียง โตะ เกาอี้ ตู
3. ปฏิบัติงานตกแตงภายใน สรางและประกอบเครื่องเรือน สําหรับบานพักอาศัย เชน เตียง โตะ เกาอี้ ตู
ไดอยางถูกตอง
4. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานตกแตงภายใน วัสดุ-อุปกรณเครื่องเรือนปฏิบัติการตกแตงภายใน สรางและ
ประกอบเครื่องเรือนยึดติดตาย สําหรับบานพักอาศัย เชน เตียง โตะ เกาอี้ ตู
3107-2305

งานตกแตงภายในอาคารสาธารณะ
1-3-2
(Public Decoration)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจ หลักการจัดวางเครื่องเรือนและตกแตงภายในอาคารสาธารณะ
2. มีความสามารถในการทําเครื่องเรือนประเภทลอยตัว ยึดติดตาย และเครื่องเรือนถอดประกอบ สําหรับ
ใชในอาคารสาธารณะ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการปฏิบัติการการจัดการเครื่องเรือนและตกแตงภายใน ฝาเพดาน ภายใน
อาคารสาธารณะ วิธีการทํ าเครื่องเรือนประเภทลอยตัว เครื่ องเรื อนประเภทยึด ติ ด ตาย เครื่องเรือน
ประเภทถอดประกอบที่ใชในอาคารสาธารณะ
2. ปฏิบัติงานตกแตงภายในอาคารสาธารณะ การทําเครื่องเรือนประเภทลอยตัว เครื่องเรือนประเภทยึด
ตาย เครื่องเรือนประเภทถอดประกอบที่ใชในอาคารสาธารณะอยางถูกตอง
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดวางเครื่องเรือนและตกแตงผนัง ฝาเพดาน ภายในอาคารสาธารณะ
วิธีการทําเครื่องเรือนประเภทลอยตัว เครื่องเรือนประเภทยึดตาย เครื่องเรือนประเภทถอดประกอบที่ใชในอาคาร
สาธารณะ
3107-2306

งานติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ ตกแตงภายใน
2-0-2
(Material and equipment Fixtures)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความสามารถวิเคราะหงานติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ ตกแตงภายใน
2. มีความสามารถวางแผนประมาณระยะเวลา ในการดําเนินการ ติดตั้งวัสดุ-อุปกรณตกแตงภายใน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ รอบคอบ สะอาดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ การติดตั้งวัสดุ-อุปกรณตกแตงภายใน โดยการวางแผนระบบเวลา
การทํา งาน การดํ าเนินการและกรรมวิธีใ นการติ ด ตั้ งวั ส ดุ -อุป กรณ ศึกษาวั สดุ อุป กรณใ หม ที่ใ ชใ น
การผลิตติดตั้ง
2. ติดตั้งวัสดุ – อุปกรณ ตกแตงภายใน โดยการวางแผนระยะเวลาการทํางาน การดําเนินการและกรรมวิธี
ในการติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ ศึกษาวัสดุอุปกรณสมัยใหมที่ใชในการติดตั้งอยางถูกตอง
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การติ ด ตั้ ง วั ส ดุ -อุ ป กรณ ต กแต ง ภายใน โดยการวางแผนระยะเวลาการทํ า งาน
การดําเนินการและกรรมวิธีในการติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ ศึกษาวัสดุอุปกรณใหมที่ใชในการติดตั้ง
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3107-2307

การประมาณราคางานตกแตงภายใน
(Cost Estimation Interior and Decoration)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

2-0-2

1. มีความเขาใจหลักการรูปแบบ ระบบและปจจัยการประมาณราคาตนทุน ราคารวม เงื่อนไขสัญญา และ
วิธีการจายเงินงานตกแตงภายตกแตงภายใน
2. สามารถแยกรายการ วัสดุอุปกรณ คิด คาแรง คาดําเนินการ ภาษี กําไร เสนอราคา และประมูลราคา
งานตกแตงภายใน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความ รอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ รูป แบบและปจจัยการประมาณราคา การประมาณราคา ราคา
ตนทุน ราคารวม เงื่อนไขสัญญา และวิธีการจา ยเงิน แยกรายการวัส ดุอุป กรณ ค าแรงงาน ตกแตง
ภายใน คาดําเนินการ คาหักภาษี กําไร การลงรายการตามรูปแบบ เพื่อเสนอขอมูลราคา
2. ประมาณราคา ถอดแบบแยกรายการ ราคาต นทุ น ราคารวมค าแรง ค า ดํ า เนิ นการ ค า ภาษี กํ า ไร
ลงรายการตามรูปแบบ เพื่อเสนอราคาไดถูกตอง
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ รูปแบบ และปจจัยการประมาณราคา การประมาณราคาอยางคราว ๆ ราคาตนทุน
ราคารวม เงื่อนไขสัญญา และวิธีการจายเงิน แยกรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรงงานประกอบการ คาแรงงานตกแตง
ภายใน ตัวดําเนินการ คาภาษี กําไร การลงรายการตามรูปแบบ เพื่อเสนอและประมูลราคาเกี่ยวกับงานตกแตงภายใน
3107-2308

เทคโนโลยีสีงานโลหะ
1-3-2
(Metal Pain Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับองคประกอบของสีสําหรับการทํางานสีบนพื้นผิวเหล็กและโลหะ
2. เขาใจเกี่ยวกับหลักการหลักการเลือกใชสีใหเหมาะกับงานพื้นผิวเหล็กและโลหะ
3. เขาใจเกี่ยวกับหลักการคํานวณพื้นที่และปริมาณสีสําหรับการทํางานสีบนพื้นผิวเหล็กและโลหะ
4. สามารถใชสีสําหรับทาบนพื้นผิวเหล็กและโลหะตามขอมูลทางวิชาการทางเทคนิค
5. มีเจตคติที่ดี มีกิจนิสัยที่ดีในการคนควาความรูเพิ่มเติมและทํางานดวยความรอบคอบ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานประเภทและคุณสมบัติของสีสําหรับการใชสีเหมาะกับงานพื้นผิว เหล็กและโลหะ
2. เลือกใชอุปกรณเครื่องมืองานสี อุปกรณชวยชนิดตางๆ การบํารุงรักษาเครื่องมือ งานพื้นผิว เหล็กและโลหะ
3. เลือกเทคโนโลยีสีมาประยุกตใชในการทํางานโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
4. ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสีงานโลหะ โดยการคนควาหาความรูเพิ่มเติมและทํางานดวยความรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ งานเกี่ ยวกับ องค ประกอบของสีสํ า หรั บการทํ างานสีบ นพื้นผิว เหล็กทั่ ว ไป ผิว เหล็ ก
ที่ ต อ งการความทนทานสู ง และโลหะ โลหะผสม ทั้ ง เก า และใหม การเลื อ กใช สี เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ
ให เหมาะสมกับ การทํา ผิวงาน การใชง านตามขอมูลทางวิ ช าการทางเทคนิ ค คํา นวณพื้ นที่ ป ริม าณสี ที่ต องใช
การตรวจสอบสี ความปลอดภัยในการทํางานสี ปญหาสีและแนวทางการแกไข
3107-2309

งานสีตกแตงพิเศษ
1-3-2
(Masonry Pain Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ยวกั บ องค ป ระกอบของสี สํ าหรั บ การทํ า งานสี บ นพื้ นผิ ว ปู น ผิ ว แผ นสั ง เคราะห ผิ ว ไม
ไมแผนเรียบ
2. เขาใจเกี่ยวกับหลักการเลือกใชสีใหเหมาะกับงานพื้นผิวปูนผิวแผนสังเคราะห ผิวไมไมแผนเรียบ
3. เขาใจเกี่ยวกับหลักการคํานวณพื้นที่และปริมาณสีสําหรับการทํางานสีบนพื้นผิวปูน ผิวแผนสังเคราะห
ผิวไมไมแผนเรียบ
4. สามารถใชสีสําหรับทาบนพื้นปูนตามขอมูลทางวิชาการทางเทคนิค
5. ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสีตกแตงพิเศษ โดยการคนควาหาความรูเพิ่มเติมและทํางานดวยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานประเภทและคุณสมบัติของสีสําหรับการใชสีเหมาะกับ งานพื้นผิวปูน
ผิวแผนสังเคราะห ผิวไมไมแผนเรียบ
2. เลื อกใช อุป กรณ เครื่ องมืองานสี อุป กรณช วยชนิด ต า ง ๆ การบํ ารุ งรั กษาเครื่ องมื อ งานพื้ นผิ ว ปู น
ผิวแผนสังเคราะห ผิวไมไมแผนเรียบ
3. เลือกเทคโนโลยีสีมาประยุกตใชในการทํางานโดยคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
4. ทํา งานตามขั้ นตอนงานสีบ นพื้นปูนผิ วแผนสังเคราะห ผิ วไมไมแผนเรียบได ถูกต องตามหลั กการ
โดยการคนควาหาความรูเพิ่มเติมและทํางานดวยความรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ องคป ระกอบของสีสําหรับการทํางานสีบ นพื้นผิว ปูน อิฐมอญ คอนกรี ต
พนังเบา ไฟเบอรซีเ มนต ปู นเกา ปูนใหม ผิวแผ นสังเคราะห ผิ วไม ไมแผนเรียบ การเลือกใชสี เครื่องมือและ
อุปกรณ ใหเหมาะสมกับการทําผิวงาน การใชงานตามขอมูลทางวิชาการทางเทคนิค เทคนิคการทํางานสีตกแตง
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ลวดลาย คํานวณพื้นที่ปริมาณสีที่ตองใช การตรวจสอบสี ความปลอดภัยในการทํางานสี ปญหาสีและแนวทาง
การแกไข
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3107-800X วิชาฝกงาน
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ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
3107-800X

วิชาฝกงาน
*-*-X
(On-the-Job Training)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิ บั ติ งานอาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิ ส ระหรื อแหลง วิ ท ยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิส ระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ ลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลง วิท ยาการ ให เ กิ ดความชํา นาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชี พในระดั บเทคนิค โดยผา น
ความเห็ นชอบร ว มกั นของผู รั บ ผิ ด ชอบการฝ กงานในสาขาวิ ช านั้ น ๆ บัน ทึ กและรายงานผลการปฏิ บั ติ งาน
ตลอดระยะเวลาการฝกงาน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3107-850X วิชาโครงการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

*-*-X

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

88

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3107-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

(Project)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบู รณาการความรูและทักษะในการสร างและหรื อพั ฒนางานในสาขาวิช าชี พตามกระบวน
การวางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรูและทั กษะในระดับเทคนิ คที่ส อดคล องกั บสาขาวิช าชี พ
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดํา เนินงานโครงการ
การเก็ บรวบรวมขอมูล วิ เคราะหและแปลผล การสรุ ปจัดทํ ารายงาน การนํ าเสนอผลงานโครงการ ดําเนินการ
เปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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3107-9009
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เครื่องเรือนทองถิ่น
เครื่องเรือนหวาย
การทําหุนจําลอง
งานกระจกเพื่อการตกแตง
การทําวงกบ บานประตู หนาตาง
เครื่องซีเอ็นซีเพื่องานแกะสลัก
งานตกแตงพื้น ผนัง ฝาเพดาน
ทัศนียภาพและการตกแตงแบบ
วิเคราะหและพัฒนาเครื่องเรือน
งานไมบางฝงลายและการอัดดัดโคง
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สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3107-9001

เครื่องเรือนทองถิ่น
1-3–2
(Tradition Furniture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจคุ ณสมบัติ ต า ง ๆ ของวั ส ดุ จากทองถิ่นในการทํา เครื่ องเรื อน ส วนประกอบเครื่องเรื อน และ
ผลิตภัณฑ
2. เขาใจหลักการในการออกแบบ และจัดองคประกอบที่สําคัญของการใชวัสดุจากทองถิ่น
3. สามารถเลือกวัสดุจากทองถิ่นในการทําเครื่องเรือน สวนประกอบเครื่องเรือน และผลิตภัณฑ
4. สามารถใชเครื่องมือ และอุปกรณ สําหรับงานวัสดุจากทองถิ่นนั้น
5. มีเจตคติที่ดีมีกิจนิสัยที่ดีในการคนควาความรูเพิ่มเติมและทํางานดวยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับองคประกอบ คุณสมบัติตางๆ ของวัสดุจากทองถิ่นนั้น
2. ออกแบบ และจัดองคประกอบที่สําคัญของการใชวัสดุจากทองถิ่น
3. เลือกใชวัสดุทองถิ่นใหเหมาะสมกับงานเครื่องเรือนและผลิตภัณฑตามภาคนั้น ๆ
4. ใชเครื่องมือ และอุปกรณ สําหรับงานวัสดุจากทองถิ่นนั้น
5. ปฏิบัติงานเครื่องเรื่อทองถิ่น โดยการคนควาหาความรูเพิ่มเติมและทํางานดวยความรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับคุ ณสมบัติ รูปแบบวัสดุ ท องถิ่ น มาทําเครื่ องเรือนทองถิ่ นของในภาคนั้น ๆ
ประวัติความเปนมา ตลอดจนการออกแบบ และจัดองคประกอบที่สําคัญ วิธีการทํา การเก็บรักษา การประยุกตและ
การพัฒนา ใชในการทําเครื่องเรือน สวนประกอบเครื่องเรือนและผลิตภัณฑทองถิ่น
3107-9002

เครื่องเรือนหวาย
1-3-2
(Relate Furniture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. ความเขาใจชนิดของหวาย การนําหวายมาใชงาน การออกแบบเครื่องเรือนหวาย
2. ความสามารถ ใชเครื่องมือและอุปกรณสําหรับงาน ใชวัสดุรวม การดัดหวาย การเลือกหวายมาใชใน
การทําเครื่องเรือน
3. สามารถดําเนินขั้นตอนการทําเครื่องเรือนหวาย
4. มีเจตคติที่ดีมีกิจนิสัยที่ดีในการคนควาความรูเพิ่มเติมและทํางานดวยความรอบคอบ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิดของหวาย การนําหวายมาใชงาน การออกแบบเครื่องเรือนหวาย
2. ใชเครื่องมือและอุป กรณสําหรับงานหวาย ใชวัสดุรวม การดัดหวาย การเลือกหวายมาใชในการทํ า
เครื่องเรือน
3. เลือกขั้นตอนการทําเครื่องเรือนหวาย
4. ปฏิบัติงานหวาย โดยการคนควาหาความรูเพิ่มเติมและทํางานดวยความรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติเ กี่ยวกับ หลักการการออกแบบเครื่องเรือนหวาย การใชเ ครื่ องมือและอุ ปกรณสํา หรั บ
งานหวาย การเลื อกหวายมาใช ใช วั ส ดุ รว ม การดั ด หวาย ขั้ นตอนการทํ า เป นเครื่ องเรื อนหวายแบบต า ง ๆ
ขอควรระวังและความปลอดภัย
3107-9003

การทําหุนจําลอง
1-3-2
(Model Making)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการทําหุนจําลอง
2. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับวัสดุ วิธีการใชและดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณในการทําหุนจําลอง
3. มีความสามารถในการทําหุนจําลองภายในอาคารดวยวัสดุตางๆ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความประณีต เปนระเบียบ สะอาด รับผิดชอบ ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทําหุนจําลอง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับวัสดุ วิธีการใช และดูแลรักษา เครื่องมือ อุปกรณ ในการทําหุนจําลอง
3. ทําหุนจําลองภายในอาคารดวยวัสดุตางๆ
4. ปฏิบัติงานการทําหุนจําลองดวยความประณีต เปนระเบียบ สะอาด รับผิดชอบ ตรงตอเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทําหุนจําลอง ชนิด คุณลักษณะของวัสดุ การใชและดูแลรักษาเครื่องมือ
อุปกรณการทําหุนจําลอง การกําหนดมาตราสวน เทคนิคการทําหุนจําลองภายในอาคาร
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3107-9004

งานกระจกเพื่อการตกแตง
1-3-2
(Glass for Decoration)
จุดประสงรายวิชา เพื่อให
1. เขาใจ ชนิด คุณสมบัติ ของกระจกเพื่อการตกแตง
2. เขาใจกระบวนการติดตั้ง การประมาณราคางานกระจก
3. สามารถใชเครื่องมือและอุปกรณ สําหรับงานงานกระจก
4. สามารถติดตั้งกระจกเขากับโครงไมและโครงอลูมิเนียม
5. มีเจตคติที่ดีมีกิจนิสัยที่ดีในการคนควาความรูเพิ่มเติมและทํางานดวยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติ ของกระจกเพื่อการตกแตง
2. กระบวนการติดตั้ง การประมาณราคางาน
3. ใชเครื่องมือและอุปกรณ สําหรับงานงานกระจก
4. ติดตั้งกระจกเขากับโครงไมและโครงอลูมิเนียม
5. ปฏิบัติงานกระจกเพื่อการตกแตง โดยการคนควาหาความรูเพิ่มเติมและทํางานดวยความรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติ ของกระจกเพื่อการตกแตงกระบวนการติดตัง้ การประมาณ
ราคางานกระจก ใชเครื่องมือและอุปกรณ สําหรับงานงานกระจกติดตัง้ กระจกเขากับโครงไมและโครงอลูมิเนียม
ขอควรระวังและความปลอดภัยในการติดตัง้
3107-9005

การทําวงกบ บานประตู หนาตาง
1-3-2
(Door Frame and Window Frame Making)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการปฏิบัติ การทําวงกบประตูหนาตางชนิดตางๆ ขนาด รูปแบบ การเขาไม
2. สามารถเลือกใชไมชนิดตางๆ ในการทําวงกบ บานประตู หนาตาง
3. สามารถใชเครื่องมือไฟฟา เครื่องจักรกลผลิตชิ้นสวน วงกบ บานประตู หนาตาง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการปฏิบัติงาน การทําวงกบ บานประตู หนาตาง ขนาด รูปแบบ ชิ้นสวน
การเลือกใชไมไดอยางถูกตอง
2. ทําวงกบ บานประตู หนาตาง การเลือกใชเครื่องมือไฟฟา เครื่องจักรไดอยางปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กี่ยวกับการปฏิบตั ิการทําวงกบ บานประตูหนาตาง ขนาด รูปแบบ การเลือกใชไมไดอยาง
มีคุณภาพ และปฏิบตั ิงานไดอยางปลอดภัย
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3107-9006

เครื่องซีเอ็นซี เพื่องานแกะสลัก
1-3-2
(Carving for CNC)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานแกะสลักไม ควบคุมดวย ซีเอ็นซี เราเตอร การเขียนโปรแกรมสั่งงาน
2. สามารถออกแบบชิ้นงานแกะสลัก ทั้งลายนูน และลายเวา
3. สามารถติดตั้งอุปกรณ ดอกเราเตอร ตามรูปแบบการแกะสลักไม
4. สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงาน ควบคุมการทํางานของเครื่องซีเอ็นซี เราเตอร
5. มีเจตคติที่ดีมีกิจนิสัยที่ดีในการคนควาความรูเพิ่มเติมและทํางานดวยความรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการแกะสลักงานไมควบคุมการทํางานดวยซีเอ็นซี เราเตอร
2. เขียนโปรแกรม ควบคุม สั่งการ การทํางานของเครื่องซีเอ็นซี เราเตอร
3. ออกแบบชิ้นงานแกะสลัก ทั้งลายนูน และลายเวา
4. ติดตั้งอุปกรณ ดอกเราเตอร ตามรูปแบบการแกะสลักไม
5. ปฏิ บั ติ ง านเครื่ องซี เ อ็ น ซี เพื่ อ งานแกะสลั ก โดยการค น คว า หาความรู เ พิ่ ม เติ ม และทํ า งานด ว ย
ความรอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กี่ยวกับหลักการการแกะสลักงานไมของเครื่องซีเอ็นซี เราเตอร ควบคุมดวยซีเอ็นซี
เราเตอร การเขียนโปรแกรมสั่งงาน อุปกรณวดั อุปกรณเปลี่ยนเครื่องมือ การกําหนดมิติ ออกแบบชิน้ งานแกะสลัก
ทั้งลายนูน และลายเวา ติดตัง้ อุปกรณชวย ดอกเราเตอร ตามรูปแบบการแกะสลักไม
3107-9007

งานตกแตงพื้น ผนัง ฝาเพดาน
1-3-2
(Floor Wall and Ceiling Decoration)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจ วัสดุ-อุปกรณ พื้น ผนัง ฝาเพดาน
2. สามารถตกแตงพื้น ผนัง ฝาเพดาน แตละชนิดไดอยางถูกตอง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดานความละเอียดและรอบคอบ แกปญหางานถูกตอง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ การใชเครื่องมือ ขั้นตอนงานตกแตงพื้น
ผนัง ฝาเพดาน การทําสีงานตกแตง การติดตั้งฝาเพดาน
2. ใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ในงานตกแตง พื้น ผนัง ฝาเพดาน ทําสีงานตกแตง ติดตั้งฝาเพดาน ไดอยาง
ถูกตอง
3. ประยุกตใชหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ การใชเครื่องมือ ขั้นตอนงานตกแตง พื้น ผนัง ฝาเพดาน การทําสี
งานตกแตง การติดตัง้ ฝาเพดาน
3107-9008

ทัศนียภาพและการตกแตงแบบ
1-3-2
(Perspective and Presentation)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนทัศนียภาพภายในอาคาร
2. มีความรูเกี่ยวกับหลักการตกแตง แบบตกแตงภายในได
3. สามารถเขียนทัศนียภาพและตกแตงแบบ การใหแสงเงา การแสดงบรรยากาศภายในอาคารได
4. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานดวยความประณีต เรียบรอย สะอาด รับผิดชอบ ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนทัศนียภาพภายในอาคาร
2. แสดงความรูเกี่ยวกับ การตกแตง แบบตกแตงภายใน
3. เขียนทัศนียภาพ การตกแตงแบบ การใหแสงเงา การแสดงบรรยากาศภายในอาคาร
4. ปฏิบัติงานการเขียนทัศนียภาพและการตกแตงแบบดวยความประณีต เรียบรอย สะอาด รับผิดชอบ
ตรงตอเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนทัศนียภาพภายในอาคาร ตกแตงแบบ การใหแสงเงา การแสดง
บรรยากาศภายในอาคาร
3107-9009

วิเคราะหและพัฒนาเครื่องเรือน
1-3-2
(Analysis Practice and Furniture Develop)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ วิธีการวิเคราะหและพัฒนาโครงสรางเครื่องเรือน
2. สามารถ วิเ คราะห โครงสร า ง วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ เ ครื่ องเรื อน วิ เ คราะห ขอมู ลในขั้ นตอนการผลิ ต
รวบรวมขอมูล และจุดบกพรองตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดและรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูถึงองคประกอบการวิเคราะหและพัฒนาเครื่องเรือน
2. วิเคราะหและพัฒนาโครงสรางเครื่องเรือน ความบกพรอง และแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้น
3. วิเคราะหและพัฒนา วัสดุและอุปกรณที่ใชกบั งานเครื่องเรือน
4. ปฏิบั ติการวิ เคราะห และพัฒ นาเครื่ องเรือน โดยการคนควาหาความรูเ พิ่ มเติ มและทํ างานด วยความ
รอบคอบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหและพัฒนาเครื่องเรือน รูปแบบ โครงสรางตางๆ วัสดุอุปกรณ
งานเครื่องเรือน วิเคราะหขอมูลในขั้นตอนการผลิต การรวบรวมขอมูลและจุดบกพรองตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อนํามา
พัฒนาเครื่องเรือน
3107-9010

งานไมบางฝงลายและการอัดดัดโคง
1-3-2
(Veneering and Bending)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธีการผลิตงานเยื่อไม ไมบาง การฝงลาย การอัดดัดโคงไม
2. สามารถเลือกชนิดของแผนไม ชนิด ของเครื่องมือของการอัดชนิดของกาว และอุปกรณยึดและระยะ
ความโคงของการดัด
3. สามารถดัดโคงไม แบบอัดรอน แบบอัดเย็น
4. สามารถฝงลายไมแบบ veneering inlay bending intarsia
5. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในการเครื่องอัดดัดโคงประเภทเครื่องอัดรอนและเครื่องอัดเย็น การฝงลายไม
2. แสดงความรูในการฝงลายไมแบบ veneering inlay inlay banding intrasia
3. ดัดโคงไม แบบอัดรอน แบบอัดเย็น ฝงลายไมแบบ veneering inlay inlay banding intrasia
4. ปฏิ บั ติ งานไม บ างฝ ง ลายและอั ด ดั ด โค ง โดยการค นคว า หาความรู เ พิ่ม เติ ม และทํ า งานด วยความ
รอบคอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องอัดดัดโคงประเภทเครื่องอัดรอนและอัดเย็น เลือกชนิดของแผน
ไม (VENEER) ชนิดของเครื่องมือของการอัด ชนิดของกาว และอุปกรณยึดและระยะความโคงของการอัดดัดโคง
และการฝงลายไมแบบ veneering inlay inlay banding intrasia การสรางไมบางในงานเครื่องเรือนเพื่อการตกแตง
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หนาวาง
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3000-200X

กิจกรรมองคการวิชาชีพ …

0 -2 –0

(Vocational Activities ...)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิช าชีพ เพื่อพัฒนาตน องคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเ จตคติ และกิจ นิ สัยในการทํ างานดว ยความรั บ ผิ ดชอบ มี วินั ย คุ ณ ธรรม จริยธรรม ความคิ ดริ เ ริ่ ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดํา เนินกิจกรรมองคการวิช าชีพ ตามหลั กการ กระบวนการ ลั กษณะและวัต ถุ ประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติ เ กี่ยวกับ กิจ กรรมองคการวิ ชาชี พ กิจ กรรมพั ฒนาทักษะและประสบการณวิช าการและวิช าชี พ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติด ตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพ การใชกระบวนการกลุม และการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัด และ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
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