หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พ ที่ สั ม พัน ธ์ เ กี่ ย วข้อ งกับ การพัฒ นาวิ ช าชี พ เขี ย นแบบเครื่ องกลให้ ท ัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานงานเขียนแบบเครื่ องกล
ด้านออกแบบและเขียนแบบ
4. เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานเขียนแบบเครื่ องกล
ด้านออกแบบและเขียนแบบ
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานเขียนแบบเครื่ องกลด้านออกแบบและเขียนแบบ
6. เพื่ อให้สามารถปฏิ บตั ิ งานเขี ยนแบบเครื่ องกลในสถานประกอบการและประกอบอาชี พ อิ สระ
รวมทั้งการใช้ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชี พ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินัย เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเขียนแบบเครื่ องกล ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพได้แก่ ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ตกตัญญู
กตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้ า นพฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได้ แ ก่ ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบความรั ก สามั ค คี
มีมนุ ษยสัมพันธ์ เชื่ อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมเป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา ได้แก่ ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ทกั ษะประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่
3.1 วางแผน ดําเนิ นงานจัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริ หารงานคุณภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมและหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ออกแบบและเขียนแบบเครื่ องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์
3.4 ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิ กเจอร์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
3.5 ออกแบบและเขียนแบบแม่พมิ พ์โลหะและแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์
3.6 ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
ผูส้ ํา เร็ จ การศึ กษาตามหลัก สู ตรประกาศนี ย บัตรวิชาชี พ ชั้นสู ง พุทธศัก ราช 2557 ประเภทวิ ชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเขียนแบบเครื่ องกล จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 83
หน่วยกิต และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวติ
ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต
(15 หน่วยกิต)
(21 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร(2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า

83

หน่ วยกิต

โครงสร้ า งนี้ สํ า หรั บ ผูส้ ํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ (ปวช.)ในประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเขียนแบบเครื่ องกล หรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเทียบเท่าที่ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพต่อไปนี้
รหัสวิชา
3100-0001
3100-0003
3100-0004
3100-0005
3100-0009
3110-0001
3110-0002
3110-0003
3110-0004

ท-ป-น
0-6-2
1-3-2
2-0-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2

ชื่อวิชา
งานเทคนิคพื้นฐาน
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุช่าง
งานวัดละเอียด
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
งานเขียนแบบเครื่ องกล
งานเขียนแบบชิ้นส่ วนเครื่ องกลด้วยคอมพิวเตอร์
งานเขียนแบบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลด้วยคอมพิวเตอร์
งานเขียนแบบสัง่ งานผลิตด้วยคอมพิวเตอร์

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรั บตัวและดําเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็ นคุณค่าของตนและการพัฒนาตน
มี ค วามใฝ่ รู ้ แสวงหาและพัฒ นาความรู ้ ใ หม่ มี ค วามสามารถในการใช้ เ หตุ ผ ล การคิ ด วิ เ คราะห์
การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่น มีคุณธรรม จริ ยธรรม มนุ ษยสัมพันธ์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในสัดส่ วน
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1101
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
3000-1102
การเขียนเชิงวิชาชีพ
3000-1103
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
3000-1104
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*
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1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1209
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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
*-*-*

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1302
วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่ องกลและการผลิต
3000-1312
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
3000-1313
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
3000-1314
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ
3000-1315
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)

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

รหัสวิชา
3000-1401
3000-1402
3000-1404

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3

ชื่อวิชา
คณิ ตศาสตร์เพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม
คณิ ตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1406
แคลคูลสั พื้นฐาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิม่ เติม
1.3กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชีวติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1501
ชีวิตกับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุ ขภาพและสังคม
3000-1602
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพือ่ ภาวะผูน้ าํ
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
3000-1605
สุ ขภาพชุมชน
3000-1606
การคิดอย่างเป็ นระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่ า 56หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3100-0101
3100-0105
3100-0111

ชื่อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
กลศาสตร์วิศวกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ
โลหะวิทยา

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3110-2001
3110-2002
3110-2003
3110-2004
3110-2005
3110-2006
3110-2007

ชื่อวิชา
ออกแบบและเขียนแบบเครื่ องกลด้วยคอมพิวเตอร์
ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
ออกแบบและเขียนแบบเครื่ องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์
ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิ กเจอร์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
ออกแบบและเขียนแบบแม่พมิ พ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์
ออกแบบและเขียนแบบแม่พมิ พ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์
ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

ท-ป-น
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกตามที่กาํ หนด
สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
รหัสวิชา
3110-2101
3110-2102
3110-2103
3110-2104
3110-2105
3110-2106
3110-2107
3110-2108

ชื่อวิชา
พิกดั ความคลาดเคลื่อนของรู ปทรงเรขาคณิ ตและขนาด
ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมซีเอ็นซี
ออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
ออกแบบและเขียนแบบระบบส่ งกําลังด้วยคอมพิวเตอร์
ออกแบบและเขียนแบบผังโรงงานด้วยคอมพิวเตอร์
ประมาณการออกแบบและเขียนแบบ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3110-2109
หลักการออกแบบวิศวกรรม
3110-2110
ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2111
ออกแบบและเขียนแบบระบบขนถ่ายอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2112
ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุ ขภัณฑ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
3110-2113
ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้ าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2114
ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3110-5101
งานเขียนแบบเครื่ องมือกล 1
3110-5102
งานเขียนแบบเครื่ องมือกล 2
3110-5103
งานเขียนแบบเครื่ องมือกล 3
3110-5104
งานเขียนแบบเครื่ องมือกล 4
3110-51XX งานเขียนแบบเครื่ องมือกล...

ท-ป-น
3-0-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา ที่สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหน่ วยกิ ตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละ
รายวิชาเพื่อนําไปจัดแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3110-8001 หรื อรายวิชา 3110-8002และ 3110-8003
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3110-8001
ฝึ กงาน
3110-8002
ฝึ กงาน 1
3110-8003
ฝึ กงาน 2
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ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ( 4 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3110-8501 หรื อรายวิชา 3110-8502 และ 3110-8503
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3110-8501
โครงการ
3110-8502
โครงการ 1
3110-8503
โครงการ 2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยต้องไม่เป็ นรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้ว
และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000*2001ถึง3000*2004
กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด
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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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หน้ าว่ าง
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3100-0001
งานเทคนิคพื้นฐาน
3100-0003
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
3100-0004
วัสดุช่าง
3100-0005
งานวัดละเอียด
3100-0009
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3110-0001
งานเขียนแบบเครื่ องกลเบื้องต้น
3110-0002
งานเขียนแบบชิ้นส่ วนเครื่ องกลด้วยคอมพิวเตอร์
3110-0003
งานเขียนแบบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกลด้วยคอมพิวเตอร์
3110-0004
งานเขียนแบบสัง่ งานผลิตด้วยคอมพิวเตอร์
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3100-0001

งานเทคนิคพืน้ ฐาน
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แก้ปัญหา และนําไปประยุกต์ใช้กบั งานอื่นได้
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการทํางานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ตเรี ยบร้ อย ละเอี ยด
รอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้นในการผลิตชิ้นงาน
2. ใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ และเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. ปรับแต่ง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่ องมือกลในงานช่างเครื่ องกล
4. ร่ างแบบบนชิ้นงาน แปรรู ป ขึ้นรู ป ประกอบ และปรับชิ้นงานโลหะด้วยเครื่ องมือ (Hand tools) และ
เครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือ (Hand tools) และเครื่ องมือกลเบื้องต้น ความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่ างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียว
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น และงานประกอบ
3100-003

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ เบื้ องต้น เครื่ องมื อวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุ ปกรณ์วงจรไฟฟ้ า
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งประณี ต เรี ยบร้ อ ย มี ร ะเบี ย บวิ นั ย อดทน มี กิ จ นิ สั ย ในการทํา งาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ า
2. ใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้ า วัสดุ อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
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ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้ า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวนํา ฉนวน แหล่งกําเนิดไฟฟ้ า หน่วยวัดไฟฟ้ า การใช้เครื่ องมือวัดไฟฟ้ า
เบื้ องต้น สั ญ ลัก ษณ์ แ ละอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้ง ไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ ป้ องกัน และการต่ อ สายดิ น การทํา งานของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าขนาดเล็ก โครงสร้ าง สัญลักษณ์ คุณสมบัติ และวงจรใช้งานของตัวต้านทาน คาปาซิ เตอร์ อินดักเตอร์
ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ เอสซี อาร์ วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ หม้อแปลงไฟฟ้ า สวิตช์ ขั้วต่อสาย ปลัก๊ แจ๊ค รี เลย์
ลําโพง ไมโครโฟน เครื่ องมือกล หัวแร้งบัดกรี คีม ไขควง การใช้เครื่ องมือวัดพื้นฐานที่จาํ เป็ นในทางอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมิเตอร์ เครื่ องจ่ายกําลังงานไฟฟ้ า เครื่ องกําเนิดสัญญาณ และออสซิ ลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3100-0004

วัสดุช่าง
2-0-2
(Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจําแนกชนิด การแบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. สามารถจําแนก เลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิด แบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ป้ องกันการกัดกร่ อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่ อนและการป้ องกัน
วัสดุชนิดต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุต่าง ๆ ที่มีต่อโลหะผสม วัสดุ
เชื้อเพลิง และสารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้ า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุสงั เคราะห์ การตรวจสอบวัสดุ
เบื้องต้น
3100-0005

งานวัดละเอียด
1-2-2
( Precision Measurements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของงานวัดละเอียด การใช้เครื่ องมือวัด และตรวจสอบกับงานชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. สามารถเลือกใช้ บํารุ งรักษาเครื่ องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
3.มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อการทํางานและความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวัดละเอียด การใช้เครื่ องมือวัดและตรวจสอบงานชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. เลือกใช้ บํารุ งรักษา เครื่ องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หน้าที่ การใช้งาน และบํารุ งรักษา เครื่ องมือวัด
ละเอี ยด แบบมี สเกลและแบบดิ จิตอล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับนํ้า เครื่ องมือวัดละเอี ยดแบบเลื่ อนได้มีสเกล
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่ องมือวัดละเอียดแบบถ่ายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริ ง
วัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่ องมื อวัดละเอี ยดแบบค่าคงที่ เกจก้ามปู เกจทรงกระบอก เกจบล็อก เกจวัดเกลี ยว
บรรทัดตรวจสอบความเรี ยบ เกจวัดความเรี ยบผิว
3100-0009

งานเครื่องมือกลเบือ้ งต้ น
1-3-2
(Basic Machine Tools)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ ในงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
2. สามารถปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. มีเจตคติและมีกิจนิ สัยที่ดีในการทํางาน ด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบียบ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ การบํารุ งรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่ องมือกล
พื้นฐานตามคู่มือ
2. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การจําแนกชนิ ด ส่ วนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุ งรักษาและหลักความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงานกับเครื่ องมือกลพื้นฐาน การคํานวณค่า ความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการป้ อน องค์ประกอบที่จาํ เป็ น
ในการปฏิบตั ิงาน งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ ตามแบบสัง่ งาน และหลักความปลอดภัย
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3110-0001

งานเขียนแบบเครื่องกลเบือ้ งต้ น
1-3-2
(Basic Mechanical Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่ องกล การใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์เขียนแบบ
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการอ่านแบบและเขียนแบบเครื่ องกลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพสาม
มิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเครื่ องกล
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาดตรงต่อเวลา มี
ความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนแบบเครื่ องกล การใช้เครื่ องมือ การบํารุ งรักษาอุปกรณ์เขียนแบบตาม
หลักการ
2. อ่านแบบและเขียนแบบ ภาพสเกตซ์ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพสามมิติ ตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเครื่ องกลเบื้องต้น การใช้และการบํารุ งรักษา
เครื่ องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเครื่ องกล เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรู ปเรขาคณิ ต การกําหนด
ขนาดของมิติ มาตราส่ วน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตัดและแบบสั่งงานการ
ผลิต
(Working Drawing)
3110-0002

งานเขียนแบบชิ้นส่ วนเครื่องจักรกลด้ วยคอมพิวเตอร์
1-3-2
( Machine Part Drawing By CAD)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเฟื อง ครัตช์ คลัปปลิง เบรก ล้อสายพาน และลูกเบี้ยว ด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถเขียนแบบเฟื อง ครัตช์ คลัปปลิง เบรก ล้อสายพาน และลูกเบี้ยว ด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความอดทน ประณี ตรอบคอบ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
รู ้เท่าทัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการเขียนแบบเฟื อง ครัตช์ คลัปปลิง เบรก ล้อสายพาน และลูกเบี้ยว ด้วยคอมพิวเตอร์
2. เขียนแบบเฟื อง ครัตช์ คลัปปลิง เบรก ล้อสายพาน และลูกเบี้ยว ด้วยคอมพิวเตอร์ ตามแบบหลักการ
และกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสเกตซ์แบบเขียนเฟื อง เฟื องตรง เฟื องเฉี ยง และเฟื องดอกจอก คลัตช์ คลัป
ปลิง เบรก ล้อสายพาน และ ลูกเบี้ยว ด้วยคอมพิวเตอร์
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3110-0003

งานเขียนแบบชิ้นส่ วนเครื่องมือกลด้ วยคอมพิวเตอร์
1-3-2
( Machine Tools Part Drawing By CAD)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบชุดแท่นท้ายเครื่ องกลึง ชุดป้ อมจับมีดเครื่ องกลึง ชุดหัวจับเครื่ องกลึง ปากกา
จับงานเครื่ องไส ปากกาจับงานเครื่ องกัด ด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถเขียนแบบชุดแท่นท้ายเครื่ องกลึง ชุดป้ อมจับมีดเครื่ องกลึง ชุดหัวจับเครื่ องกลึง ปากกาจับงาน
เครื่ องไส ปากกาจับงานเครื่ องกัด ด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความอดทน ประณี ตรอบคอบ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
รู ้เท่าทัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเขียนแบบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล ด้วยคอมพิวเตอร์
2. เขียนแบบชิ้นส่ วนเครื่ องมือกล ด้วยคอมพิวเตอร์ตามแบบหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเขียนแบบชุดแท่นท้ายเครื่ องกลึง ชุดป้ อมจับมีดเครื่ องกลึง ชุดหัวจับ
เครื่ องกลึง ปากกาจับงานเครื่ องไส ปากกาจับงานเครื่ องกัด ด้วยคอมพิวเตอร์
3110-0004

งานเขียนแบบสั่ งงานผลิตด้ วยคอมพิวเตอร์
1-3-2
( Working Drawing By CAD)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการการสเกตซ์แบบ เขียนแบบ การระบุสญ
ั ลักษณ์ในแบบงานผลิต งานกลึง งานกัด งานไส
งานเจาะ ด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถเขียนแบบสัง่ งานผลิต ชิ้นงานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ ด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความอดทน ประณี ตรอบคอบ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
รู ้เท่าทัน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้หลักการการสเกตซ์แบบ เขียนแบบ การระบุสัญลักษณ์ในแบบงานผลิต งานกลึง งานกัด
งานไส งานเจาะ ด้วยคอมพิวเตอร์
2. สเกตซ์แบบ เขียนแบบ การระบุสัญลักษณ์ในแบบงานผลิ ต งานกลึ ง งานกัด งานไส งานเจาะ ด้วย
คอมพิวเตอร์ ตามแบบหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสเกตซ์แบบ เขียนแบบ การระบุสญ
ั ลักษณ์ในแบบงานผลิต งานกลึง งานกัด
งานไส งานเจาะ ด้วยคอมพิวเตอร์
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
3001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
3100-0101
กลศาสตร์วิศวกรรม
3100-0105
ความแข็งแรงของวัสดุ
3100-0111
โลหะวิทยา

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3110-2001
ออกแบบและเขียนแบบเครื่ องกลด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2002
ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2003
ออกแบบและเขียนแบบเครื่ องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2004
ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิ กเจอร์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
3110-2005
ออกแบบและเขียนแบบแม่พมิ พ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2006
ออกแบบและเขียนแบบแม่พมิ พ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2007
ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
3110-2101
พิกดั ความคลาดเคลื่อนของรู ปทรงเรขาคณิ ตและขนาด
3110-2102
ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3110-2103
โปรแกรมซีเอ็นซี
3110-2104
ออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2105
ออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
3110-2106
ออกแบบและเขียนแบบระบบส่ งกําลังด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2107
ออกแบบและเขียนแบบผังโรงงานด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2108
ประมาณการออกแบบและเขียนแบบ
3110-2109
หลักการออกแบบวิศวกรรม
3110-2110
ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2111
ออกแบบและเขียนแบบระบบขนถ่ายอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

3-0-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
1-4-3
3-0-3
3-0–3
1-4-3
1-4-3
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3110-2112
3110-2113
3110-2114

ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุ ขภัณฑ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้ าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ การจัด การองค์ก าร หลัก การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลัก การเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชี พ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ขององค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริ หารงานคุ ณภาพและเพิ่มผลผลิ ต การจัดการ
ความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิม่ ผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิม่ ผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การนํากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
การสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่าน จัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสารข้อมูล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช้ค อมพิ ว เตอร์ และอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จ รู ป
ที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนิ นการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชี พ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมในการสื บ ค้น และสื่ อ สารข้อ มู ล สารสนเทศผ่า นระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ คอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บ ค้น ข้อ มู ล สารสนเทศ การจัด เก็ บ ค้น คื น ส่ ง ผ่ า นและจัด ดํา เนิ น การข้อ มู ล สารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

3100-0101

กลศาสตร์ วศิ วกรรม
(Engineering Mechanics)

3-0-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการคํานวณแรงในโครงสร้างและเครื่ องจักรกล
2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้ างและเครื่ องจักรกล หาคุณสมบัติของรู ปทรงเรขาคณิ ตที่เกี่ ยวกับ
สถิตศาสตร์ และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บเสาะหาความรู ้และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปัญหา มีความละเอียด
รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร์การใช้เวกเตอร์และแรงในโครงสร้างและเครื่ องจักรกล
2. คํานวณแรงในโครงสร้างและเครื่ องจักรกลหาสมบัติของรู ปทรงเรขาคณิ ตที่เกี่ยวกับสถิตศาสตร์
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการหลักการวิเคราะห์ปัญหาสถิตศาสตร์วิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิตศาสตร์และเวกเตอร์ที่เกี่ยวกับระบบ
ของแรงชนิดของแรงโมเมนต์และแรงคู่ควบสมดุลแผนภาพวัตถุอิสระโครงสร้างและหลักการวิเคราะห์เบื้องต้นแรง
กระจายสถิตศาสตร์ของไหลจุดศูนย์ถ่วงและเซนทรอยด์โมเมนต์ความเฉื่ อยและความเสี ยดทานการแก้ปัญหาโจทย์
สถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
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3100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ
3-0-3
(Strength of Material)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครี ยด และสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุ ในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ้ นส่ วน
โครงสร้างและเครื่ องจักรกล
3. เจตคติ ที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้หลักเหตุ ผลของกลศาสตร์ ของแข็งในการแก้ปัญหามี ความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุม้ ค่าของวัสดุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของความเค้น ความเครี ยดและสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของชิ้นส่ วนเนื่องจากอุณหภูมิ การต่อกันโดยใช้
แนวเชื่อมและหมุดยํ้า
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน เพลารับแรงและทอร์ค คาน
รับแรงและโมเมนต์ดดั
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
และความเครี ยดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุน่ ของฮุก มอดูลสั ความยืดหยุ่น ความเค้นเนื่ องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ความเค้นในวัสดุ ซ่ ึ งต่อกันโดยการเชื่ อมและโดยการใช้หมุดยํ้า ความเค้นในภาชนะความดัน การบิดของเพลา
ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ความเค้นดัดและความเค้นเฉื อนในคาน การหาระยะแอ่นตัว
ของคานโดยวิธีโมเมนต์ร่วมกับพื้นที่ พื้นฐานการรวมความเค้น การประยุกต์ความรู ้ในงานอาชีพ
3100-0111

โลหะวิทยา
2-2-3
(Metallurgy)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจสมบัติทางโครงสร้างมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. เข้าใจหลักการวางแผนกระบวนการงานหล่อและชุบแข็ง การปรับปรุ งโครงสร้างของโลหะ
3. ปฏิบตั ิงานทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสร้าง
4. มี เจตคติ ที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุผลทางโลหะวิทยาในการแก้ปัญหา มี กิจนิ สัยในการ
ทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดเตรี ยมชิ้นงานทดสอบความแข็ง
3. ทดสอบความแข็ง และการตรวจสอบโครงสร้าง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
และความเครี ยด อะตอมของอนุภาค โครงสร้างโมเลกุล โครงสร้างอสัณฐาน โครงสร้างผลึก ระบบโครงสร้างผลึก
ดัชนีมิลเลอร์ ทิศทางและระนาบในผลึก ข้อบกพร่ องในผลึก การเปลี่ยนรู ปของโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม่
การเติบโต (Grain growth) โลหะผสม กระบวนการแข็งตัวของโลหะ โครงสร้างจากการแข็งตัวของงานหล่อ
เฟสและแผนภาพสมดุล ของหนึ่งธาตุ สองธาตุ และสามธาตุ การปรับปรุ งพัฒนา และควบคุมโครงสร้างของโลหะ
ชนิ ดต่างๆ เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะผสม ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมชิ้นงานและทดสอบความแข็ง
การตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและจุลภาค

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3110-2001

ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้ วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Computer-Aided Design)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบและเขียนแบบภาพ 3 มิติและโปรแกรมสําหรับออกแบบ
2. สามารถเขียนภาพ 3 มิติโดยด้วยคอมพิวเตอร์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลัก การออกแบบและเขี ย นแบบ ภาพ 3 มิ ติ และโปรแกรมสํ า หรั บ
ออกแบบ
2. ออกแบบภาพฉายและภาพประกอบ 3 มิติดว้ ยคอมพิวเตอร์
3. เขียนแบบภาพฉายและภาพประกอบ 3 มิติดว้ ยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับออกแบบและเขียนแบบการผลิต ด้วยคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมสําหรับ
ออกแบบการใช้คาํ สัง่ ในการสร้างภาพ 3มิติการจัดโปรแกรมสําหรับการเขียนแบบการผลิตระบบไอเอสโอ (ISO)
การเขียนภาพฉายการเขียนภาพประกอบ 3มิติและการพิมพ์งาน
3110-2002

ออกแบบและเขียนแบบเพือ่ นําเสนอด้ วยคอมพิวเตอร์
(Computer Aided Design for Presentation)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบและเขียนแบบนําเสนอภาพและโปรแกรมสําหรับออกแบบ
2. สามารถออกแบบและเขียนแบบภาพนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบและเขียนแบบนําเสนอภาพและโปรแกรมสําหรับออกแบบ
2. ออกแบบและนําเสนอภาพ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโปรแกรมสําหรับออกแบบ ออกแบบและนําเสนอภาพ 3 มิติ แบบภาพนิ่ง แบบ
ภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพ 3 มิติ แสดงรายละเอียดการนําเสนอภาพ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2003

ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลด้ วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Basic Technical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมสําหรับออกแบบ ในการออกแบบและเขียนแบบเครื่ องจักรกล
2. สามารถออกแบบและเขียนแบบการผลิตชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
และความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมสําหรับออกแบบ ในการออกแบบและเขียนแบบ
เครื่ องจักรกล
2. ออกแบบและพัฒนาชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกล ด้วยคอมพิวเตอร์
3. เขียนแบบรายละเอียดชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกล ด้วยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบเครื่ องจักรกล ด้วยคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้และติดตั้ง
โปรแกรมสําหรับออกแบบ ลักษณะการทํางานของเครื่ องจักรกล คุณสมบัติของวัสดุการเลือกใช้อุปกรณ์แลชิ้นส่ วน
มาตรฐานที่เกี่ ยวกับงานเครื่ องจักรกล เพื่อให้การทํางานมี ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นการเขียนแบบแยกชิ้ นการเขียน
รายการวัสดุ
3110-2004

ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิ กเจอร์ ด้วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Jigs and Fixtures by CAD)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของจิ๊กและฟิ กเจอร์และโปรแกรมสําหรับออกแบบ
2. ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิ กเจอร์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของจิ๊กและฟิ กเจอร์ และโปรแกรมสําหรับออกแบบ
2. ออกแบบจิ๊กและฟิ กเจอร์ ด้วยคอมพิวเตอร์
3. เขียนแบบรายละเอียดจิ๊กและฟิ กเจอร์ ด้วยคอมพิวเตอร์
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฎิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานชนิดและหน้าที่ของจิ๊กและฟิ กเจอร์ ออกแบบและเขียนแบบจิ๊ก
และฟิ กเจอร์ ด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2005

ออกแบบและเขียนแบบการผลิตแม่ พมิ พ์พลาสติกด้ วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Plastic Mould by CAD)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของแม่พิมพ์พลาสติกและโปรแกรมสําหรับออกแบบ
2. สามารถออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก ด้วยคอมพิวเตอร์
3. กิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของแม่พิมพ์พลาสติก และโปรแกรมสําหรับออกแบบ
2 ออกแบบการผลิตแม่พิมพ์พลาสติก ด้วยคอมพิวเตอร์
3 เขียนแบบรายละเอียดการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานของแม่พมิ พ์พลาสติก และโปรแกรมสําหรับออกแบบและเขียน
แบบแม่พิมพ์พลาสติก ด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2006

ออกแบบและเขียนแบบแม่ พมิ พ์โลหะด้ วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Punch and Die by CAD)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของแม่พิมพ์โลหะและโปรแกรมสําหรับออกแบบ
2. สามารถออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของแม่พิมพ์โลหะ และโปรแกรมสําหรับออกแบบ
2. ออกแบบการผลิตแม่พิมพ์โลหะ ด้วยคอมพิวเตอร์
3. เขียนแบบรายละเอียดการผลิตแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานของแม่พิมพ์โลหะ และโปรแกรมสําหรับออกแบบ ออกแบบ
และเขียนแบบแม่พมิ พ์โลหะ ด้วยคอมพิวเตอร์
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3110-2007

ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ ออุตสาหกรรมด้ วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Industrial Duct and Piping System by CAD)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบท่ออุตสาหกรรมและโปรแกรมสําหรับออกแบบ
2. สามารถออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและความ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบท่ออุตสาหกรรม และโปรแกรมสําหรับออกแบบ
2. ออกแบบระบบท่ออุตสาหกรรม ด้วยคอมพิวเตอร์
3. เขียนแบบรายละเอียดระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบท่ออุตสาหกรรม และโปรแกรมสําหรับออกแบบ
ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม ด้วยคอมพิวเตอร์

กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
3110-2101

พิกดั ความคลาดเคลือ่ นของรู ปทรงเรขาคณิตและขนาด
3-0-3
(Geometric Dimensioning and Tolerancing : GD&T))
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการกําหนดพิกดั ความคลาดเคลื่อนทางด้านรู ปทรงเรขาคณิ ตและขนาด
2. สามารถกําหนดพิกดั ความคลาดเคลื่อนทางด้านรู ปทรงเรขาคณิ ตและขนาด
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและความ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกําหนดพิกดั ความคลาดเคลื่อนทางด้านรู ปทรงเรขาคณิ ตและขนาด
2. เขียนแบบรายละเอียดเกี่ยวกับพิกดั ความคลาดเคลื่อนทางด้านรู ปทรงเรขาคณิ ตและขนาด
3. กําหนดพิกดั ความคลาดเคลื่อนทางด้านรู ปทรงเรขาคณิ ตและขนาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการกําหนดพิกดั ความคลาดเคลื่อนทางด้านของรู ปทรงเรขาคณิ ตและกําหนดพิกดั
ความคลาดเคลื่อนของขนาด (GD&T ) ตามมาตรฐาน ISO เขียนแบบรายละเอียดและกําหนดพิกดั ความ
คลาดเคลื่อนทางด้านรู ปทรงเรขาคณิ ตและขนาด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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3110-2102

ออกแบบและผลิตด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Computer Aided Design and Manufacturing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบและผลิต
2. ใช้โปรแกรมออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน 2 มิติ และ 3 มิติ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย
โดยตระหนักถึงคุณภาพงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานและโครงสร้างโปรแกรม CAD / CAM
2. สร้างภาพชิ้นงาน 2 มิติ 3 มิติ และสร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path)ด้วยคําสัง่ ตามลักษณะงานกัด
และงานกลึง
3. ตรวจสอบและจําลองการทํางาน (Simulation) งานกัดและงานกลึง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานและโครงสร้างโปรแกรม CAD/CAM สร้างภาพชิ้นงาน 2 มิติ
และชิ้นงาน 3 มิติ ด้วยคําสัง่ สร้างวัตถุ ปรับปรุ งแก้ไขวัตถุ สร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกัด 2 มิติ
3 มิติ สร้างโปรแกรมทางเดินตัด (Tool Path) งานกลึง สร้างโปรแกรม NC-Code ตรวจสอบและจําลองการทํางาน
(Simulation) งานกัดและงานกลึง
3110-2103

โปรแกรมซีเอ็นซี
1-4-3
(CNC Program)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรม เอ็นซี ควบคุมเครื่ องมือกลซีเอ็นซี
2. เขียนโปรแกรมงานกัด งานกลึง และจําลองการทํางานของโปรแกรม (Simulation)
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย
โดยตระหนักถึงคุณภาพงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่ องมือกลซีเอ็นซี
2. วางแผนงานและลําดับขั้นตอน เขียนโปรแกรมเอ็นซี งานกัด และงานกลึง
3 ปฏิบตั ิงานกัดด้วยคําสัง่ การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเส้นโค้ง และคําสัง่ วัฏจักร ตรวจสอบและแก้ไข
โปรแกรมงานกัด
4. ปฏิบตั ิงานกลึงด้วยคําสัง่ การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเส้นโค้ง และ คําสัง่ วัฏจักร ตรวจสอบและแก้ไข
โปรแกรมงานกลึง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่ องมือกลซีเอ็นซี วางแผนงานและลําดับขั้นตอน การเขียน
โปรแกรมเอ็นซี งานกัด และงานกลึง การจําลองการทํางานของโปรแกรม (Simulation) ปฏิบตั ิงานกัดด้วยคําสั่ง
การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเส้นโค้ง และคําสั่งวัฏจักร ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมงานกัด ปฏิบตั ิงานกลึงด้วย
คําสัง่ การเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเส้นโค้ง และคําสัง่ วัฏจักร ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรมงานกลึง
3110-2104

ออกแบบและเขียนแบบด้ วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Computer Aided Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมการออกแบบและเขียนแบบ
2. สามารถเขียนภาพ 2 มิติดว้ ยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมการออกแบบและเขียนแบบ
2 ออกแบบภาพฉายและภาพประกอบ 2 มิติดว้ ยคอมพิวเตอร์
3. เขียนแบบภาพฉายและภาพประกอบ 2 มิติดว้ ยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับออกแบบและเขียนแบบ ด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมสําหรับออกแบบ
การใช้คาํ สัง่ ในการสร้างภาพ 2 มิติการจัดโปรแกรมสําหรับการเขียนแบบ ระบบไอเอสโอ (ISO) การเขียนภาพฉาย
การเขียนภาพประกอบและการพิมพ์งาน

3110-2105

ออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Computer Aided Product Design)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมการออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์
2. ออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและความ
ปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมการออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยคอมพิวเตอร์
3. เขียนแบบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ออกแบบรู ปทรงความสวยงาม
ความแข็ง แรงความสะดวกในการใช้ง าน การเลื อ กใช้ว ัส ดุ ใ นการผลิ ต ออกแบบและเขี ย นแบบผลิ ต ภัณ ฑ์
ด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2106

ออกแบบและเขียนแบบระบบส่ งกําลังด้ วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Power Transmission System by CAD)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจการใช้โปรแกรมการออกแบบและหลักการทํางานระบบส่ งกําลังเชิงกล
2. ออกแบบและเขียนแบบระบบส่ งกําลังด้วยคอมพิวเตอร์
3. กิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโปรแกรมการออกแบบและหลักการทํางานระบบส่ งกําลังเชิงกล
2. ออกแบบระบบส่ งกําลังด้วยคอมพิวเตอร์
3. เขียนแบบรายละเอียดระบบส่ งกําลังด้วยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบระบบส่ งกําลังเชิงกล ด้วย เฟื องสายพานโซ่คลัตช์
เบรกคัปปลิ้ง สไปลน์ (spline) ออกแบบและเขียนแบบระบบส่ งกําลัง ด้วยคอมพิวเตอร์
3110-2107

ออกแบบและเขียนแบบผังโรงงานด้ วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Plant Layout by CAD)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการออกแบบและหลักการวางผังโรงงาน
2. สามารถออกแบบและเขียนแบบผังโรงงานด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมการออกแบบและหลักการวางผังโรงงาน
2. ออกแบบและพัฒนาการวางผังโรงงาน ด้วยคอมพิวเตอร์
3. เขียนแบบรายละเอียดผังโรงงาน ด้วยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการวางผังโรงงาน และโปรแกรมสําหรับออกแบบออกแบบและเขียนแบบ
แผนผังโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยคอมพิวเตอร์
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3110-2108

ประมาณการออกแบบและเขียนแบบ
3-0-3
(Blueprint and Estimation Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการประมาณราคาจากแบบงาน
2. ประมาณการจากแบบงาน
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการประมาณการจากแบบงาน
2. จัดทําประมาณการจากแบบงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการวิเคราะห์งานขั้นตอนกระบวนการผลิต แยกรายการวัสดุและอุปกรณ์ตน้ ทุนและกําไรใน
การผลิตจากแบบการผลิต การประมาณราคาและนําเสนอ
3110-2109

หลักการออกแบบวิศวกรรม
3-0-3
(Principles of Design)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบวิศวกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
2. ออกแบบโดยใช้องค์ประกอบการออกแบบวิศวกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
2. ออกแบบโดยใช้องค์ประกอบการออกแบบวิศวกรรม
3. ออกแบบโดยใช้องค์ประกอบการออกแบบอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการออกแบบวิศวกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม องค์ประกอบของการออกแบบตาม
ด้านการใช้งาน ด้านทางเทคนิค (function and technical) ด้านกายศาสตร์(ergonomics) ด้านสุ นทรี ยภาพ (aesthetics)
การออกแบบขบวนการผลิต (design process)
3110-2110

ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้ างเหล็กด้ วยคอมพิวเตอร์
(Structural by CAD)

1-4-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม การออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็ก
2. ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณีตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโปรแกรม การออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็ก
2. ออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์
3. เขียนแบบรายละเอียดโครงสร้างเหล็กด้วยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็ก ด้วยคอมพิวเตอร์ ฐานราก สาคาน
โครงหลังคา สลักเกลียว หมุดยํ้า แนวเชื่อม คํานวณความแข็งแรงของสลักเกลียว หมุดยํ้า แนวเชื่อม เขียนตาราง
รายการวัสดุ
3110-2111

ออกแบบและเขียนแบบระบบขนถ่ ายอุตสาหกรรมด้ วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Material Handling System by CAD)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม การออกแบบระบบขนถ่ายอุตสาหกรรม
2. สามารถออกแบบและเขียนแบบระบบขนถ่ายอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโปรแกรม การออกแบบระบบขนถ่ายอุตสาหกรรม
2. ออกแบบและพัฒนาระบบขนถ่ายอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
3. เขียนแบบรายละเอียดระบบขนถ่ายอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ย วกับการออกแบบและเขี ยนแบบระบบขนถ่ า ยอุ ต สาหกรรม ด้วยคอมพิ ว เตอร์
อุปกรณ์และโครงสร้างของเครื่ องกลขนถ่าย การบํารุ งรักษาการออกแบบและเขียนแบบวงจรไฟฟ้ าวงจรนิวแมติกส์
และไฮดรอลิกในงานขนถ่ายอุตสาหกรรม
3110-2112

ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ อสุ ขภัณฑ์ ด้วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Plumbing and Sanitary System by CAD)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม การออกแบบระบบระบบการทํางานของระบบสุ ขภัณฑ์
2. สามารถออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุ ขภัณฑ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบท่อสุ ขภัณฑ์และระบบกําจัดนํ้าเสี ยและโปรแกรมสําหรับออกแบบ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโปรแกรม ออกแบบระบบท่อสุ ขภัณฑ์และระบบกําจัดนํ้าเสี ยด้วยคอมพิวเตอร์
3. เขียนแบบรายละเอียดระบบท่อสุ ขภัณฑ์และระบบกําจัดนํ้าเสี ยด้วยคอมพิวเตอร์
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบท่อสุ ขภัณฑ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบ
ท่อสุ ขภัณฑ์ ระบบท่อนํ้า กําหนดขนาดท่อนํ้า มาตรฐานการติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์ ออกแบบติดตั้งท่อนํ้าและท่อ
ความดันชนิด ระบบกําจัดนํ้าเสี ย
3110-2113

ออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมด้ วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Electrical by CAD)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ออกแบบระบบไฟฟ้ าอุตสาหกรรม
2. ออกแบบเขียนแบบไฟฟ้ าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ าอุตสาหกรรมและโปรแกรมสําหรับออกแบบ
2. ออกแบบและพัฒนาระบบไฟฟ้ าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
3. เขียนแบบรายละเอียดระบบไฟฟ้ าอุตสาหกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบไฟฟ้ าอุตสาหกรรม ด้วยคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับระบบ
แสงสว่างโรงงานระบบไฟฟ้ ากําลังโรงงานและระบบจ่ายไฟฟ้ าโรงงาน
3101-2114

ออกแบบและเขียนแบบก่ อสร้ างด้ วยคอมพิวเตอร์
1-4-3
(Building and Construction by CAD)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมออกแบบ องค์ประกอบและออกแบบของอาคารพักอาศัย
2. เขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย 2 ชั้นด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบมีความตระหนักถึงคุณภาพของงานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโปรแกรมออกแบบ องค์ประกอบของอาคารพักอาศัย
2. ออกแบบอาคารพักอาศัย 2 ชั้นด้วยคอมพิวเตอร์
3. เขียนแบบรายละเอียดอาคารพักอาศัย 2 ชั้นด้วยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเขียนแบบก่อสร้าง ด้วยคอมพิวเตอร์ หลักการเขียนแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย
2 ชั้น รู ปแปลน รู ปตัด รู ปด้านแบบ ขยายส่ วนประกอบ อาคารผัง โครงสร้ าง ผังไฟฟ้ า ผังสุ ขาภิ บาล ผังบริ เวณ
รายการประกอบแบบก่อสร้าง
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หน้ าว่ าง
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชีพ
3110-800X

วิชาฝึ กงาน
*-*-X
(On-the-Job Training)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บ ตั ิ ง านอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ แหล่ ง วิ ท ยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความ
เห็ น ชอบร่ ว มกัน ของผูร้ ั บผิ ด ชอบการฝึ กงานในสาขาวิ ช านั้น ๆ บัน ทึ ก และรายงานผลการปฏิ บตั ิ ง านตลอด
ระยะเวลาการฝึกงาน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3110-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

(Project)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงการ การดําเนิ นงานโครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนิ นการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

37

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

กิจกรรมเสริ มหลักสู ตร

38

กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
3000-200X

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Activities ..)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน องค์กร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บผิดชอบ มี วินัย คุ ณธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนิ นกิ จกรรมองค์การวิชาชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุ ประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิ จกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ
เพื่อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชี พ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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