
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชพี (พ.ศ. 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11  แผนการเรียน ระบุตัวอยางแผนการจัดการศึกษา ตามจำนวนระยะเวลาของการศึกษาในหลักสูตร                    

ท่ีขอเปดสอน 

 

โครงสราง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางเขียนแบบเคร่ืองกล 

ผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม        

สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 109 หนวยกิต และ

เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้     

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง   ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย   ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร   ไมนอยกวา  4  หนวยกิต 

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร    ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร   ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ    ไมนอยกวา  75  หนวยกิต 

2.1 กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน   ไมนอยกวา  21  หนวยกิต 

2.2 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ   ไมนอยกวา  24  หนวยกิต 

2.3 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก  ไมนอยกวา  22  หนวยกิต 

2.4 ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ  ไมนอยกวา    4  หนวยกิต 

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ไมนอยกวา    4  หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา  10  หนวยกิต 

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห) 

        รวมไมนอยกวา   109  หนวยกิต 
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แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล 

ภาคเรยีนท่ี  1  ปการศึกษา 2563 

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ช่ัวโมง/สัปดาห 

20000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2 0 2 2 

20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0 2 1 2 

20000-1603 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 0 2 1 2 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1 0 2 0 2 

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 0 2 2 

20001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1 2 2 3 

20100-1002 วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 2 0 2 2 

20100-1003 งานฝกฝมือ 0 6 2 6 

20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 1 3 2 4 

20110-1001 เขียนแบบเครื่องกลเบ้ืองตน 1 3 2 4 

20110-2108 งานวัดละเอียด 1 2 2 3 

รวมท้ังส้ิน 10 22 18 32 

 
แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล 

ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา 2563 

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ช่ัวโมง/สัปดาห 

20000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 0 2 1 2 

20000-1202 ภาษาอังกฤษ-ฟงพูด 0 2 1 2 

20000-1401 คณิตศาสตรพ้ืนฐานอาชีพ 2 0 2 2 

20000-1501 หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2 0 2 2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1 0 1 1 

20000-1602 เพศวิถีศึกษา 1 0 1 1 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 2 0 2 0 2 

20100-1005 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 1 3 2 4 

20110-2001 การเขียนภาพสเกตช 1 3 2 4 

20110-2002 การใชโปรแกรมสำเร็จรูปในงานเขียนแบบ 1 3 2 4 

20110-2008 การเขียนแบบแผนคลี ่ 1 3 2 4 

xxxxx-xxxx เลือกเสร1ี 2 0 2 2 

รวมท้ังส้ิน 12 18 18 30 

 

 



แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล    ภาคเรียนท่ี  3  ปการศึกษา 2564 

รหัสวิชา รายวิชา   ท ป น ชั่วโมง/สัปดาห 

20000-1203 การอานส่ือส่ิงพิมพภาษาอังกฤษ 0 2 1 2 

20000-1301 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1 2 2 3 

20000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 0 2 0 2 

20100-1004 งานเชื่อมและโลหะแผนเบ้ืองตน 1 3 2 4 

20110-2003 การเขียนแบบช้ินสวนมาตรฐานดวยคอมพิวเตอร 1 3 2 4 

20110-2005 การเขียนแบบช้ินสวนเครื่องมือกลดวยคอมพิวเตอร 1 3 2 4 

20110-2011 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 0 2 2 

20110-2106 การเขียนแบบโครงสรางดวยคอมพิวเตอร 1 3 2 4 

20110-2110 กรรมวิธีการผลิต 2 0 2 2 

xxxxx-xxxx เลือกเสรี2 2 0 2 2 

xxxxx-xxxx เลือกเสรี3 2 0 2 2 

รวมท้ังสิ้น 13 18 19 31 
 

แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล    ภาคเรียนท่ี  4  ปการศึกษา 2564 

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ชั่วโมง/สัปดาห 

20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0 2 1 2 

20000-1302 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 1 2 2 3 

20000-1402 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2 0 2 2 

20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0 2 0 2 

20110-2004 การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร 1 3 2 4 

20110-2006 การเขียนแบบส่ังงานและผลิตชิน้งานจำลอง3มิติดวยคอมพิวเตอร 1 3 2 4 

20110-2009 กลศาสตรเครื่องกล 2 0 2 2 

20110-2101 การเขียนแบบแมพิมพโลหะดวยคอมพิวเตอร 1 3 2 4 

20110-2102 การเขียนแบบแมพิมพพลาสติกดวยคอมพิวเตอร 1 3 2 4 

xxxxx-xxxx เลือกเสรี4 2 0 2 2 

รวมท้ังสิ้น 11 18 17 29 

 

แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล    ภาคการศึกษาฤดูรอน  ปการศึกษา 2564 

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ช่ัวโมง/สัปดาห 

20110-8001 ฝกงาน 0 40 4 40 

รวมท้ังสิ้น 0 40 4 40 
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แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล 

ภาคเรียนท่ี  5  ปการศึกษา 2565 

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ช่ัวโมง/สัปดาห 

20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0 2 1 2 

20000*1401 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบ้ืองตน 2 0 2 2 

20000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0 2 0 2 

20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 2 0 2 2 

20110-2007 การเขียนแบบจิ๊กและฟกเจอรดวยคอมพิวเตอร 1 3 2 4 

20110-2010 โปรแกรมซีเอ็นซีเบ้ืองตน 1 3 2 4 

20110-2105 เขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 1 3 2 4 

20110-2109 พ้ืนฐานความเผื่อของรูปทรงเรขาคณิตและเดตัม 2 0 2 2 

20110-2112 การเขียนแบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสดวยคอมพิวเตอร 1 3 2 4 

xxxxx-xxxx เลือกเสรี5 2 0 2 2 

รวมท้ังส้ิน 12 16 17 28 
 

 

แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล 

ภาคเรียนท่ี  6  ปการศึกษา 2565 

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ช่ัวโมง/สัปดาห 

20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงาน 0 2 1 2 

20000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0 2 0 2 

20001-1003 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 1 2 2 3 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 0 1 1 

20110-2103 การเขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร 1 3 2 4 

20110-2104 การเขียนแบบทอและสุขภัณฑดวยคอมพิวเตอร 1 3 2 4 

20110-2113 การเขียนแบบเพ่ือนำเสนอดวยคอมพิวเตอร 1 3 2 4 

20110-2114 การเขียนแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร 1 3 2 4 

20110-8501 โครงงาน 0 4 4 4 

รวมท้ังส้ิน 6 22 16 28 

 

 



ตารางสรุปการเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร สอศ.  กับ การใช้หลักสูตร มทร. พระนคร 

สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล 

โครงสร้าง หลักสูตร สอศ. การใช้หลักสูตร มทร. พระนคร 
1.  หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 
 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
 
 
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์
1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ไม่น้อยกว่า           22  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า             3  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า             6  หน่วยกิต 
 
 
ไม่น้อยกว่า             4  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า             4  หน่วยกิต 
 
ไม่น้อยกว่า             3  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า             2  หน่วยกิต 

                                    24  หน่วยกิต 
                                      3  หน่วยกิต 
                                      6  หน่วยกิต 
จัดให้มีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษา 
                                      4  หน่วยกิต 
                                      6  หน่วยกิต 
จัดให้มีการเรียนวิชา 20000*1401 
เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบ้ืองต้น  
                                      3  หน่วยกิต 
                                      2  หน่วยกิต 

2.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 
2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะ
วิชาชีพ 
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่า           71  หน่วยกิต 
                        21  หน่วยกิต 
                        24  หน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า           18  หน่วยกิต 
                        
                          4  หน่วยกิต 
                             
                          4  หน่วยกิต 

                                    75  หน่วยกิต 
                                    21  หน่วยกิต 
                                    24  หน่วยกิต 
                                    22  หน่วยกิต 
 
                                      4  หน่วยกิต 
 
                                      4  หน่วยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี                         10  หน่วยกิต 
 

                                    10  หน่วยกิต 
จัดให้การเลือกเรียนวิชาเพ่ิมดังต่อไปนี้ 
1.  20000*9301  ฟิสิกส์ 1 
2.  20000*9302  ฟิสิกส์ 2 
3.  20000*9303  ฟิสิกส์ 3 
4.  20000*9304  เคมี 1 
5.  20000*9305  เคมี 2 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร                 (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห)์                            (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 

รวม ไม่น้อยกว่า       103  หน่วยกิต                                109  หน่วยกิต 

 
 



รายวิชาที่เพิ่มเติมจากหลักสูตร สอศ. 
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
  
20000*1401   เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสเบื้องต้น    2-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลิมิต 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน 
ลิมิต อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต อินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ เส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลิมิต อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
พีชคณิต และอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต 

สมรรถนะรายวิชา 
1. ด าเนินการเกี่ยวกับเส้นตรงระยะห่างและสมการเส้นตรง 
2. ด าเนินการ และประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยในงานอาชีพ 
3. ด าเนินการ และประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์และฟังก์ชันในรูปต่าง ๆ ในสถานการณ์หรือปัญหา              

ที่ก าหนด 
4. ด าเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟังก์ชันอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต 
5. ประยุกต์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับแคลคูลัสในงานอาชีพ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดค านวณ การแก้ปัญหาเรื่องเส้นตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ์ฟังก์ชันลิมิต 

อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟังก์ชันพีชคณิต 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

20000*9301   ฟิสิกส์ 1 2-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สภาพสมดุล สมดุลต่อการเลื่อนต าแหน่ง  
   สมดุลต่อการหมุน สมดุลสัมบูรณ์ โมเมนตัม การดล แรงดล และการอนุรักษ์โมเมนตัม 
2. มีทักษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สภาพสมดุล สมดุล 
   ต่อการเลื่อนต าแหน่ง สมดุลต่อการหมุน สมดุลสัมบูรณ์ โมเมนตัม การดล แรงดล และการอนุรักษ์  
   โมเมนตัม 
3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สภาพสมดุล สมดุลต่อการเลื่อนต าแหน่ง  
   สมดุลต่อการหมุน สมดุลสัมบูรณ์ โมเมนตัม การดล แรงดล และการอนุรักษ์โมเมนตัม 

 



สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับ สภาพสมดุล สมดุลต่อการเลื่อนต าแหน่ง สมดุลต่อการหมุน สมดุลสัมบูรณ์ 
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับ โมเมนตัม การดล แรงดล และการอนุรักษ์โมเมนตัม 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน สภาพสมดุล สมดุลต่อการเลื่อนต าแหน่ง สมดุลต่อการหมุน 

สมดุลสัมบูรณ์ โมเมนตัม การดล แรงดล และการอนุรักษ์โมเมนตัม 

20000*9302    ฟิสิกส์ 2 2-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า 
   และตัว เก็บประจุไฟฟ้ากระแสตรง กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย พลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้าแม่เหล็ก  
   สนามแม่เหล็กแรงลอเรนซ์การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ กฎของเลนส์  
   หม้อแปลงไฟฟ้า 
2. มีทักษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง ไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า  
   ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ ไฟฟ้ากระแสตรง กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  
   พลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้าแม่เหล็กสนามแม่เหล็ก แรงลอเรนซ์ การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า  
   กฎของฟาราเดย์ กฎของเลนส์ หม้อแปลงไฟฟ้า 
3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ ไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้า 
   และตัวเก็บ ประจุไฟฟ้ากระแสตรง กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย พลังงานไฟฟ้า  
   ไฟฟ้า-แม่เหล็ก สนามแม่เหล็กแรงลอเรนซ์การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ 
   กฎของเลนส์ หม้อแปลงไฟฟ้า 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ความจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ 
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ไฟฟ้ากระแสตรง กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย พลังงานไฟฟ้า 
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ไฟฟ้า-แม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก แรงลอเรนซ์ การเหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับ กฎของฟาราเดย์ กฎของเลนส์ หม้อแปลงไฟฟ้า 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ ไฟฟ้าสถิต กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุไฟฟ้า 

กระแสตรง กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย พลังงานไฟฟ้า ไฟฟ้า-แม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก แรงลอเรนซ์    การ
เหนี่ยวน าแม่เหล็กไฟฟ้า กฎของฟาราเดย์ กฎของเลนส์ หม้อแปลงไฟฟ้า 



20000*9303    ฟิสิกส์ 3 2-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของสสาร สถิตยศาสตร์ 
   ของของไหล พลศาสตร์ของไหล สมบัติของแก็ส และกฎของเธอร์โมไดนามิกส์ 
2. มีทักษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติ 
   ของสสารสถิตยศาสตร์ของของไหล พลศาสตร์ของไหล สมบัติของแก็ส  
   และกฎของเธอร์โมไดนามิกส์ 
3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของสสาร สถิตยศาสตร์ 
   ของของไหลพลศาสตร์ของไหล สมบัติของแก็ส และกฎของเธอร์โมไดนามิกส ์

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับ สมบัติของสสาร สถิตยศาสตร์ของของไหล พลศาสตร์ของไหล 
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับ สมบัติของแก็ส และกฎของเธอร์โมไดนามิกส์ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สมบัติของสสาร สถิตยศาสตร์ของของไหล 

พลศาสตร์ของไหล สมบัติของแก็ส และกฎของเธอร์โมไดนามิกส์ 
 

20000*9304     เคมี 1 2-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สารและสมบัติสาร สารบริสุทธิ์กับสารละลาย การแยกสาร  
   การเปลี่ยนแปลงพลังงาน อนุมูลภาคฐานของอะตอม แบบจ าลองอะตอม การจัดอิเล็กตรอน 
   ในอะตอม ระบบปิดและระบบเปิด กฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงท่ี  มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล 
   สูตรเคมีและสมการเคมี  สูตรอย่างง่าย สูตรโมเลกุล  สารก าหนดปริมาณ   และผลผลิตร้อยละ 
2. มีทักษะกระบวนการคิดและน าวิธีการแก้ปัญหาเรื่อง สารและสมบัติสาร สารบริสุทธิ์กับสารละลาย  
   การแยกสาร การเปลี่ยนแปลงพลังงาน อนุมูลภาคฐานของอะตอม แบบจ าลองอะตอม  
   การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม ระบบปิดและระบบเปิด กฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงท่ี มวลอะตอม  
   มวลโมเลกุล โมล สูตรเคมีและสมการเคมี  สูตรอย่างง่าย สูตรโมเลกุล  สารก าหนดปริมาณ   
   และผลผลิตร้อยละ 
3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ สารและสมบัติสาร สารบริสุทธิ์กับสารละลาย การแยกสาร   
   การเปลี่ยนแปลงพลังงาน อนุมูลภาคฐานของอะตอม แบบจ าลองอะตอม การจัดอิเล็กตรอน 
   ในอะตอม ระบบปิดและระบบเปิด กฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงท่ี  มวลอะตอม มวล  โมเลกุล โมล  
   สูตรเคมีและสมการเคมี  สูตรอย่างง่าย สูตรโมเลกุล  สารก าหนดปริมาณ  และผลผลิตร้อยละ 



สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ สารและสมบัติสาร การแยกสาร 
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับ อนุมูลภาคฐานของอะตอม แบบจ าลองอะตอม การจัดอิเล็กตรอนในอะตอม 
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ระบบปิดและระบบเปิด  กฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงท่ี 
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับ มวลอะตอม มวลโมเลกุล  โมล สูตรเคมีและสมการเคมี 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับ สูตรอย่างง่าย สูตรโมเลกุล  สารก าหนดปริมาณ  ผลผลิตร้อยละ 

ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ สารและสมบัติสาร การแยกสาร อนุมูลภาคฐานของอะตอม แบบจ าลองอะตอม การจัด

อิเล็กตรอน ในอะตอม ระบบปิดและระบบเปิด กฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงท่ี  มวลอะตอม มวล  โมเลกุล โมล สูตร
เคมีและสมการ เคม ี สูตรอย่างง่าย สูตรโมเลกุล  สารก าหนดปริมาณ  และผลผลิตรอ้ยละ 

 
20000*9305    เคมี 2 2-0-2 
จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 

1. พันธะเคมี  แก๊ส สมบัติแก๊ส กฎของแก๊ส การแพร่ของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊สของเหลว สมบัติ 
   ของของเหลว ของแข็ง  สมบัตขิองของแข็ง  ตารางธาตุ สารประกอบคลอไรด์และออกไซด์   
   แก๊สเฉื่อย สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย  ความเข้มข้นของสารละลาย  ปริมาณสารในสมการ 
   เคมี 
2. มีทักษะกระบวนการคิดและวิธีการแก้ปัญหาเรื่องพันธะเคมี  แก๊ส สมบัติแก๊ส กฎของแก๊ส การแพร่ 
   ของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ของเหลว สมบัติของของเหลว ของแข็ง  สมบัติของของแข็ง   
   ตารางธาตุ สารประกอบคลอไรด์และออกไซด์  แก๊สเฉื่อย สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย  
   ความเข้มข้นของสารละลาย  ปริมาณสาร ในสมการเคมี 
3. มีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ พันธะเคมี  แก๊ส สมบัติแก๊ส กฎของแก๊ส การแพร่ของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของ

แก๊ส ของเหลว สมบัติของของเหลว ของแข็ง  สมบัตขิองของแข็ง  ตารางธาตุ สารประกอบคลอไรด์
และออกไซด์  แก๊สเฉื่อย สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย  ความเข้มข้นของสารละลาย  ปริมาณสาร
ในสมการเคมี 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับ พันธะเคมี   
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับ แก๊ส สมบัติแก๊ส กฎของแก๊ส การแพร่ของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ของเหลว สมบัติของของเหลว 
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ของแข็ง  สมบัตขิองของแข็ง 
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ตารางธาตุ สารประกอบคลอไรด์และออกไซด์  แก๊สเฉื่อย 
6. แสดงความรู้เกี่ยวกับ สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย  ความเข้มข้นของสารละลาย  ปริมาณสาร 
   ในสมการเคมี 



ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับ พันธะเคมี  แก๊ส สมบัติแก๊ส กฎของแก๊ส การแพร่ของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ของเหลว 

สมบัติของของเหลว ของแข็ง  สมบัตขิองของแข็ง  ตารางธาตุ สารประกอบคลอไรด์และออกไซด์  แก๊สเฉื่อย 
สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย  ความเขม้ข้นของสารละลาย  ปริมาณสารในสมการเคมี 

 
 

 
 



 

 

 

 

หลักสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชพี (พ.ศ. 2562) 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านภาษาและการส่ือสาร  ทกัษะการคิดและการ

แกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใชห้ลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อให้มีความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านช่างเขียนแบบ

เคร่ืองกล 

4. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของตน 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบติังานช่างเขียนแบบเคร่ืองกลในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ 

รวมทั้งการใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและดาํรงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย                     

มีความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู ้สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติั    

ตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้  

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีกาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพดา้นช่างเขียนแบบเคร่ืองกลตามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5  อ่านแบบ เขียนแบบเคร่ืองกล แบบสองมิติ สามมิติ และเลือกใชว้สัดุในการผลิต 

3.3.6  อ่านแบบ เขียนแบบเคร่ืองมือกล แบบสองมิติ สามมิติดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3.3.7  อ่านแบบ เขียนแบบเคร่ืองจกัรกล แบบสองมิติ สามมิติดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 

 

 

 

 



4 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

สาขางานเขียนแบบเคร่ือกล 

3.3.8  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพช่างเขียนแบบเคร่ืองกล ท่ีไม่อยูภ่ายใต้

การควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.9  ประยุกต์ใช้ความรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

3.3.10  ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.11  อ่านแบบและเขียนแบบแม่พิมพโ์ลหะ แม่พิมพพ์ลาสติกดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3.3.12  อ่านแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม ท่อสุขภณัฑด์ว้ยคอมพิวเตอร์ 

3.3.13  อ่านแบบและเขียนแบบก่อสร้าง  แบบโครงสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562   ประเภทวิชา 

อุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกว่า  

103  หน่วยกิตและเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (21  หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกติ 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1101 จาํนวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ)  
 

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

รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทวิชาท่ีเรียน จนครบ

หน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ           0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั           0-2-1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน  0-2-1 

20000-1209 ภาษาองักฤษสาํหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1220    ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 

20000-1302 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง                                                          2-0-2  

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม                                               2-0-2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย                                                           1-0-1 
 

• รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะนําเพิม่เติม 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย                      2-0-2 

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

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน                                                           1-0-1 

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

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา  รวมกนัไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  หรือ

เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 
 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 

20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 
 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 

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

           ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกติ )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-2 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0-6-2 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 1-3-2 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 1-3-2 

20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 1-3-2 

20110-1001 เขียนแบบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 1-3-2 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกติ)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20110-2001 การเขียนภาพสเกตซ์                                                                                         1-3-2 

20110-2002 การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานเขียนแบบ 1-3-2 

20110-2003 การเขียนแบบช้ินส่วนมาตรฐานดว้ยคอมพิวเตอร์                                            1-3-2 

20110-2004 การเขียนแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลดว้ยคอมพิวเตอร์                                      1-3-2 

20110-2005 การเขียนแบบช้ินส่วนเคร่ืองมือกลดว้ยคอมพิวเตอร์                                        1-3-2 

20110-2006 การเขียนแบบสั่งงานและผลิตช้ินงานจาํลอง 3 มิติดว้ยคอมพิวเตอร์                1-3-2 

20110-2007 การเขียนแบบจ๊ิกและฟิกซ์เจอร์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 1-3-2 

20110-2008 การเขียนแบบแผน่คล่ี 1-3-2 

20110-2009 กลศาสตร์เคร่ืองกล 2-0-2 

20110-2010 โปรแกรมซีเอ็นซีเบ้ืองตน้ 1-3-2 

20110-2011 คณิตศาสตร์เคร่ืองกล 2-0-2 

20110-2012 การเขียนแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 1-3-2 
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ) 
 

ให้เรียนรายวิชา 20110-2101 ถึง 2011-2105 รวม 15 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนให้ครบ

จาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนด ทั้งน้ี ยกเวน้ผูเ้รียนในระบบทวภิาคี 
 

สาขางานเขียนแบบเคร่ืองกล 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20110-2101 การเขียนแบบแม่พิมพโ์ลหะดว้ยคอมพิวเตอร์ 1-3-2 

20110-2102 การเขียนแบบแม่พิมพพ์ลาสติกดว้ยคอมพวิเตอร์ 1-3-2 

20110-2103 การเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ 1-3-2 

20110-2104 การเขียนแบบท่อและสุขภณัฑด์ว้ยคอมพิวเตอร์ 1-3-2 

20110-2105 การเขียนแบบก่อสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์ 1-3-2 

20110-2106 การเขียนแบบโครงสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์ 1-3-2 

20110-2107 การเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 1-3-2 

20110-2108 งานวดัละเอียด 1-2-2 

20110-2109 พื้นฐานความเผือ่ของรูปทรงเรขาคณิตและเดตมั 2-0-2 

20110-2110 กรรมวธีิการผลิต 2-0-2 

20110-2111 โลหะวทิยาเบ้ืองตน้ 2-0-2 

20110-2112 การประมาณราคา 1-3-2 

20110-2113 การเขียนแบบเพื่อนาํเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ 1-3-2 

20110-2114 การเขียนแบบเคร่ืองจกัรกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 1-3-2   

20110-2115 ทฤษฎีการข้ึนรูปดว้ยเคร่ืองมือกล             2-0-2 

20110-2116 เทคโนโลยพีลาสติก                                                                                         2-0-2 

20110-2117 ระบบป๊ัมและท่อในงานอุตสาหกรรม 1-3-2 

20110-2118 การเขียนแบบระบบบาํบดันํ้าเสียดว้ยคอมพวิเตอร์ 1-3-2 

20110-2119 งานซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรกล 1-3-2 

20110*2101 ถึง 20110*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20110-5101 ปฏิบติังานเขียนแบบเคร่ืองกล 1 *-*-* 

20110-5102 ปฏิบติังานเขียนแบบเคร่ืองกล 2 *-*-* 

20110-5103 ปฏิบติังานเขียนแบบเคร่ืองกล 3 *-*-* 

20110-5104 ปฏิบติังานเขียนแบบเคร่ืองกล 4 *-*-* 

20110-5105 ปฏิบติังานเขียนแบบเคร่ืองกล 5 *-*-* 

20110-5106 ปฏิบติังานเขียนแบบเคร่ืองกล 6 *-*-* 
 

สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20110-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20110-8002 และ 20110-8003 

รวม 4 หน่วยกิต   
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20110-8001 ฝึกงาน *-*-4 

20110-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20110-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20110-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20110-8502 และ 20110-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20110-8501 โครงงาน *-*-4 

20110-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20110-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวชิา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวชิากิจกรรม

เสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

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

 หรือสถานประกอบการจดั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

หนา้วา่ง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 

 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

วชิาชีพพื้นฐาน  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2 - 0 - 2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2 - 0 - 2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1 - 2 - 2 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1 - 2 - 2 
 

วชิาชีพพื้นฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 - 0 - 2 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0 - 6 - 2 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20110-1001 เขียนแบบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 1- 3 - 2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
 

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 - 0 - 2 

 (Occupational Health and Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. สามารถดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. สามารถปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. มีจิตสาํนึกและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการ ควบคุม ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. วางแผนการดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุม ป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 

5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 

6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบติัภยั

ท่ีเกิดจากการทาํงานและการควบคุมป้องกัน  การปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์  การจดัการ        

อาชีวอนามยัและความปลอดภยัเบ้ืองตน้   เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ความปลอดภยั   เคร่ืองป้องกนัอนัตราย  การ

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 2 - 0 - 2 

 (Energy, Resources and Environment Conservation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วิธีการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการและวิธีการเพ่ือป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและ

อนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

3. วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงาน

อาชีพ 

4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลงังานพลงังาน

ทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังานและทรัพยากร แนวทางป้องกนั

และแก้ไขปัญหาพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

20001-1003 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1 - 2 - 2 

 (Business and Entrepreneurs) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณ ภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สามารถจดัทาํแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัการ

บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั 

ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน  หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน  

ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  การจัดหาและวางแผนทางการเงิน  กฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  รูปแบบและการจดัทาํแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองคก์ร 

และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 

 (Labor Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสมัพนัธ์และการประกนัสงัคม 

2. เขา้ใจหลกัการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานดา้นอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการ 

3. เพ่ือใหมี้กิจนิสยัท่ีดี และมีเจตคติท่ีดีต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์และ            

การประกนัสงัคม 

2. ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสัมพนัธ์ การประกนัสังคม 

กฎหมายอุตสาหกรรมดา้นการผลิตและบริการ 
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20001-2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1 - 2 - 2 

 (Computer and Information for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลกัการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. สามารถใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาํเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศตามลกัษณะ

งานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบติัการ 

โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 

4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใชร้ะบบปฏิบติัการ  

(Windows หรือ Mac OS)  การใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํเพ่ือจดัทาํเอกสารในงานอาชีพ  การใชโ้ปรแกรมตาราง

ทาํการเพ่ือการคาํนวณในงานอาชีพ   การใชโ้ปรแกรมการนาํเสนอผลงาน หรือการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืน ๆ     

ตามลกัษณะงานอาชีพ  การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ   ผลกระทบของ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
 

 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 - 0 - 2 

  (Industrial Materials ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานในการจาํแนก ชนิด คุณลกัษณะ สมบติั มาตรฐาน การใชง้านของ

วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 

2. สามารถเลือกวสัดุอุตสาหกรรมมาใชแ้ละการจดัเก็บไดต้รงตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานในการจาํแนก ชนิด ลกัษณะ สมบติั มาตรฐาน การใชง้านวสัดุ

อุตสาหกรรม 

2. เลือกใชว้สัดุอุตสาหกรรมไดต้รงตามลกัษณะงาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชง้าน การจดัเก็บ การเลือกวสัดุในงาน

อุตสาหกรรมประกอบดว้ย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุท่ีมีต่อโลหะผสม วสัดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน

วสัดุหล่อเยน็ วสัดุก่อสร้าง วสัดุสงัเคราะห์ วสัดุงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การกดักร่อนและการป้องกนัหลกัการ

ตรวจสอบวสัดุเบ้ืองตน้ 
 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0 - 6 - 2 

  (Bench Works ) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

2. ปฏิบติังานโดยใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความอดทน ปลอดภยั ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียด

รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ตามคู่มือ 

2. วดัและร่างแบบช้ินงานโลหะ 

3. แปรรูปและประกอบช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือกลทัว่ไป 

4. ลบัคมตดัเคร่ืองมือกลทัว่ไป 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการใช้ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น งานวัดและตรวจสอบ                  

งานร่างแบบ งานเล่ือย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลบัคมตัด งานทําเกลียว งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น                    

และการประกอบช้ินงาน ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Welding and Sheet metal ) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการเช่ือมแก๊ส การเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้าและการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในงานเช่ือม 

3. มีทกัษะเก่ียวกบัการปฏิบติังานข้ึนรูปโลหะแผน่ รูปทรงเรขาคณิตและใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์โลหะแผน่ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ หลกัการกระบวนการเช่ือมแก๊สและการเช่ือมไฟฟ้า 

2. เช่ือมแล่นประสานและตดัแผน่เหลก็กลา้คาร์บอนดว้ยแก๊ส 

3. เช่ือมอาร์กลวดหุม้ฟลกัซ์แผน่เหลก็กลา้คาร์บอน 

4. เขียบแบบแผน่คล่ีลงแผน่งานตามแบบ 

5. ข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ตามแบบ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ของกระบวนการเช่ือมและโลหะแผ่น หลกัความปลอดภยัใน

การปฏิบัติงาน การเลือกใช้วสัดุ เคร่ืองและอุปกรณ์งานเช่ือม ท่าเช่ือม รอยต่อท่ีใช้ในงานเช่ือมและการแล่น

ประสาน การประกอบติดตั้ งเคร่ืองมืออุปกรณ์งานเช่ือมแก๊ส  การแล่นประสาน  (Brazing) และเช่ือมไฟฟ้า 

การเร่ิมตน้อาร์ก การเช่ือมเดินแนว ต่อมุม ต่อตวัที เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผ่น การเขียนแบบ

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

เคาะ และประกอบช้ินงาน  
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20100-1005 งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Electrical and Electronic Work ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้  เข้าใจ และนําไปใช้งานเก่ียวกับหลักการทํางาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การเตรียมอุปกรณ์ ประกอบ

ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เลือกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงหลกัการวดั ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้และความปลอดภยั 

2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ แหล่งกาํเนิด

ไฟฟ้า  กฎของโอห์ม พลงังานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง การควบคุมมอเตอร์เบ้ืองตน้ อุปกรณ์

ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ R L C หมอ้แปลงไฟฟ้า รีเลย ์ไมโครโฟน ลาํโพง อุปกรณ์

สารก่ึงตวันาํ การบดักรี การใชม้ลัติมิเตอร์ เคร่ืองกาํเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้  

 

20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

 (Basic Machine Tools) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การคาํนวณท่ีใชใ้นงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการ ตดั เจาะ กลึง งานดว้ยเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบ สะอาด  

ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การบาํรุงรักษา การปรับตั้ง การใชง้านเคร่ืองมือกลพ้ืนฐานตามคู่มือ 

2. คาํนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตดั อตัราการป้อนงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน 

3. ลบัคมตดั งานกลึง และงานเจาะ ตามคู่มือ 

4. ลบัมีดกลึงปาดหนา้ มีดกลึงปอก งานลบัดอกสวา่น งานกลึงปาดหนา้ กลึงปอก ตามคู่มือ 
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5. เจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบสั่งงาน 

6. กลึงข้ึนรูปช้ินงานโลหะตามแบบสัง่งาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับหลกัความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล ชนิด ส่วนประกอบ 

การทาํงาน การใชง้านและการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ การคาํนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตดั อตัราการ

ป้อน ปฏิบติังานกลึงปาดหนา้ กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์ งานลบัคมตดัมีดกลึงปาดหนา้มีดกลึงปอก ดอกสวา่น 

 

20110-1001 เขียนแบบเคร่ืองกลเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

 (Basic Drawing Machine ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบเคร่ืองกล การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการอ่านแบบและเขียนแบบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั ภาพฉาย ภาพตดั และภาพสามมิติ

ตามมาตรฐานเขียนแบบเคร่ืองกล 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามี

ความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนแบบเทคนิคเคร่ืองกล  การใชเ้คร่ืองมือ การบาํรุงรักษาอุปกรณ์เขียนแบบ

ตามหลกัการ 

2. อ่านและเขียนแบบภาพฉาย ภาพสเกตซ์ ภาพตดั และภาพสามมิติ ตามแบบสัง่งาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอ่านแบบ เขียนแบบเคร่ืองกลเบ้ืองต้น การใช้และการบํารุงรักษา

เคร่ืองมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเคร่ืองกล เส้น ตวัเลข ตวัอกัษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกาํหนด

ขนาดของมิติ มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลกัการฉายภาพมุมท่ี 1 และมุมท่ี 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตดัและแบบสัง่งานการ

ผลิต (Working Drawing) 
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หนา้วา่ง 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  

สาขาวชิาช่างเขยีนแบบเคร่ืองกล 
 

20110-2001 การเขียนภาพสเกตซ์       1 - 3 - 2 

20110-2002 การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานเขียนแบบ    1 - 3 - 2 

20110-2003 การเขียนแบบช้ินส่วนมาตรฐานดว้ยคอมพิวเตอร์    1 - 3 - 2 

20110-2004 การเขียนแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลดว้ยคอมพิวเตอร์   1 - 3 - 2 

20110-2005 การเขียนแบบช้ินส่วนเคร่ืองมือกลดว้ยคอมพิวเตอร์    1 - 3 - 2 

20110-2006 การเขียนแบบสั่งงานและผลิตช้ินงานจาํลอง 3 มิติดว้ยคอมพิวเตอร์  1 - 3 - 2 

20110-2007 การเขียนแบบจ๊ิกและฟิกซ์เจอร์ดว้ยคอมพิวเตอร์    1 - 3 - 2 

20110-2008 การเขียนแบบแผน่คล่ี       1 - 3 - 2 

20110-2009 กลศาสตร์เคร่ืองกล       2 - 0 - 2 

20110-2010 โปรแกรมซีเอ็นซีเบ้ืองตน้      1 - 3 - 2 

20110-2011 คณิตศาสตร์เคร่ืองกล       2 - 0 - 2 

20110-2012 การเขียนแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์   1 - 3 - 2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 

20110-2001 การเขียนภาพสเกตช์ 1 - 3 - 2 

  (Skatch) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจวิธีการถ่ายทอดรายละเอียดของรูปลกัษณ์จากตน้แบบใหเ้ป็นภาพสองมิติและสามมิติโดยการ

สเกตชด์ว้ยมือเปล่า 

2. มีทกัษะในการสเกตชรู์ปเรขาคณิตและสญัลกัษณ์บนระนาบฉายปกติและระนาบเอียง สเกตชภ์าพแยก

ช้ินและภาพประกอบช้ินส่วนเคร่ืองกล 2 มิติและ 3 มิติ จากตน้แบบซ่ึงเป็นแบบเขียน (Drawing) เป็น

ของจริงและจินตนาการ 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความประณีต อดทน มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการสเกตช ์(Sketch)จากตน้แบบดว้ยมือเปล่า 

2. สเกตช์ภาพแยกช้ินและภาพประกอบช้ินส่วนเคร่ืองกลสองมิติและสามมิติตามหลักการและ

กระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาพสเกตช ์(Sketch) ดว้ยมือเปล่าจากตน้แบบซ่ึงเป็นแบบเขียน เป็นของ

จริงและจินตนาการ ความสาํคญัของการสเกตช ์ เทคนิคในการสเกตชรู์ปเรขาคณิตและสญัลกัษณ์บนระนาบปกติ

และระนาบเอียง การสเกตชภ์าพฉายแยกช้ินและภาพประกอบช้ินส่วนเคร่ืองกลสองมิติและสามมิติจากตน้แบบ 

 

20110-2002 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานเขียนแบบ 1 - 3 - 2 

  (Programs in Drawing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจวิธีการใชค้อมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

2. มีทักษะในการติดตั้ งอุปกรณ์และโปรแกรมสําเร็จรูปใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเขียนแบบ 

ภาพประกอบและภาพแยกช้ินส่วน 2 มิติ และ 3 มิติ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรครู้์เท่า

ทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ 

2. ติดตั้งอุปกรณ์และโปรแกรมสําเร็จรูปใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบภาพประกอบและภาพแยก

ช้ินส่วน 2 มิติ และ 3 มิติ  ตามหลกัการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ การติดตั้งอุปกรณ์และโปรแกรมสาํเร็จรูป  

การใชค้าํสัง่เขียนภาพฉาย เขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกช้ินส่วน 2 มิติ และ 3 มิติ การสัง่พิมพแ์บบดว้ย

เคร่ืองพิมพ ์
 

20110-2003 การเขียนแบบช้ินส่วนมาตรฐานด้วยคอมพวิเตอร์ 1 - 3 - 2 

  (Standard Parts Drawing by CAD) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจมาตรฐานและหลกัการเขียนแบบ การระบุคุณภาพผิวและเกณฑค์วามคลาดเคล่ือน สลกัเกลียว 

สลกัอดั สปริง เพลา ล่ิม สไปลน์ (Spline) รองล่ืน และตลบัลูกปืน สัญลกัษณ์งานเช่ือม และการเขียน

รายการวสัดุดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. มีทกัษะในการเขียนแบบช้ินส่วนมาตรฐาน เขียนภาพตดั ระบุคุณภาพผิวและเกณฑค์วามคลาดเคล่ือน 

เขียนแบบสลกัเกลียว สลกัอดั สปริง เพลา ล่ิม สไปลน์ รองล่ืน และตลบัลูกปืน เขียนแบบสัญลกัษณ์

งานเช่ือมและเขียนรายการวสัดุดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรครู้์เท่า

ทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบ  การระบุคุณภาพผิวและเกณฑค์วามคลาดเคล่ือน สลกัเกลียว 

สลกัอดั สปริง เพลา ล่ิม สไปลน์ (Spline) รองล่ืน และตลบัลูกปืน สัญลกัษณ์งานเช่ือม และการเขียน

รายการวสัดุดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. เขียนแบบช้ินส่วนมาตรฐาน เขียนภาพตดั ระบุคุณภาพผิวและเกณฑค์วามคลาดเคล่ือน เขียนแบบสลกั

เกลียว สลกัอดั สปริง เพลา ล่ิม สไปลน์ รองล่ืน และตลบัลูกปืน สญัลกัษณ์งานเช่ือมและเขียนรายการ

วสัดุดว้ยคอมพิวเตอร์ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชม้าตรฐานและวิธีการเขียนแบบช้ินส่วน การเขียนภาพตดั การระบุคุณภาพ

ผิวและเกณฑ์ความคลาดเคล่ือน สลกัเกลียว สลกัอดั สปริง เพลา ล่ิม สไปลน์ (Spline) รองล่ืน และตลบัลูกปืน     

การเขียนแบบสญัลกัษณ์งานเช่ือม การเขียนรายการวสัดุดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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20110-2004 การเขียนแบบช้ินส่วนเคร่ืองจักรกลด้วยคอมพวิเตอร์ 1 - 3 - 2 

  (Machine Part Drawing By CAD) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนแบบเฟือง คลตัช ์คลปัปลิง เบรก ลอ้สายพานและลูกเบ้ียวดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. มีทกัษะในการเขียนแบบเฟือง คลตัช ์คลปัปลิง เบรก ลอ้สายพาน และ ลูกเบ้ียวดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรครู้์เท่า

ทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้หลกัการเขียนแบบเฟือง คลตัช ์คลปัปลิง เบรก ลอ้สายพานและลูกเบ้ียวดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. เขียนแบบเฟือง คลตัช์ คลปัปลิง เบรก ลอ้สายพาน และ ลูกเบ้ียวดว้ยคอมพิวเตอร์ตามหลกัการและ

กระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสเกตชแ์บบเขียนแบบเฟือง เฟืองตรง เฟืองเฉียงและเฟืองดอกจอก คลตัช์ 

คลปัปลิง  เบรก ลอ้สายพาน และ ลูกเบ้ียวดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

20110-2005 การเขียนแบบช้ินส่วนเคร่ืองมือกลด้วยคอมพวิเตอร์ 1 - 3 - 2 

  (Machine Part Drawing By CAD) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ เขียนแบบชุดทา้ยแท่นเคร่ืองกลึง ชุดป้อมจบัมีดเคร่ืองกลึง ชุดเพลาหัวจบัเคร่ืองกลึง 

ปากกาจบังานเคร่ืองไส ชุดป้อนอตัโนมติัเคร่ืองไส ปากกาจบังานเคร่ืองกดัดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. มีทกัษะในการเขียนแบบชุดทา้ยแท่นเคร่ืองกลึง ชุดป้อมจบัมีดเคร่ืองกลึง ชุดเพลา หัวจบัเคร่ืองกลึง 

ปากกาจบังานเคร่ืองไส ชุดป้อนอตัโนมติัเคร่ืองไส ปากกาจบังานเคร่ืองกดัดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์             

รู้เท่าทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเขียนแบบช้ินส่วนเคร่ืองมือกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. เขียนแบบช้ินส่วนเคร่ืองมือกลดว้ยคอมพิวเตอร์ ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนแบบชุดท้ายแท่นเคร่ืองกลึง ชุดป้อมจบัมีดเคร่ืองกลึง ชุดเพลาหัวจับ

เคร่ืองกลึง ปากกาจบังานเคร่ืองไส ชุดป้อนอตัโนมติัเคร่ืองไส ปากกาจบังานเคร่ืองกดัดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 

 



29 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

 

20110-2006 การเขียนแบบสั่งงานและผลิตช้ินงานจาํลอง 3 มิติดว้ยคอมพิวเตอร์ 1 - 3 - 2 

(Working Drawing and Producing 3D Simulation Parts By CAD)  
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการการสเกตชแ์บบ เขียนแบบการระบุสญัลกัษณ์ในแบบงานผลิต   งานกลึง ไส กดั เจาะ 

และผลิตช้ินงานจาํลอง 3 มิติดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. มีทกัษะในการสเกตช์แบบ เขียนแบบการระบุสัญลกัษณ์ในแบบงานผลิต   งานกลึง ไส กดั เจาะ และ

ผลิตช้ินงานจาํลอง 3 มิติดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรครู้์เท่า

ทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้หลกัการสเกตชแ์บบ เขียนแบบการระบุสญัลกัษณ์ในแบบงานผลิต   งานกลึง ไส กดั เจาะ 

และผลิตช้ินงานจาํลอง 3 มิติดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. สเกตช์แบบ  เขียนแบบการระบุสัญลกัษณ์ในแบบงานผลิต   งานกลึง ไส กดั เจาะ และผลิตช้ินงาน

จาํลอง 3 มิติดว้ยคอมพิวเตอร์  ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการสเกตชแ์บบ เขียนแบบ การระบุสญัลกัษณ์ในแบบงานผลิต งานกลึง งานไส 

งานกดั งานเจาะ และผลิตช้ินงานจาํลอง 3 มิติดว้ยดว้ยคอมพิวเตอร์   

 

20110-2007 การเขียนแบบจ๊ิกและฟิกซ์เจอร์ด้วยคอมพวิเตอร์ 1 - 3 - 2 

(Jigs and Fixtures by CAD) 
จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการอ่านแบบสเกตชแ์บบ เขียนแบบจ๊ิกและฟิกซ์เจอร์  

2. มีทกัษะในการอ่านแบบสเกตช์แบบ เขียนแบบจ๊ิกและฟิกซ์เจอร์ดว้ยคอมพิวเตอร์  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรครู้์เท่า

ทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ี

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบสเกตชแ์บบ เขียนแบบจ๊ิกและฟิกซ์เจอร์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. อ่านแบบสเกตชแ์บบ เขียนแบบจ๊ิกและฟิกซ์เจอร์ดว้ยคอมพิวเตอร์ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานของจ๊ิกและฟิกซ์เจอร์ อ่านแบบสเกตชแ์บบ เขียนแบบสัง่งานการ

ผลิตจ๊ิกและฟิกซ์เจอร์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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20110-2008 การเขียนแบบแผ่นคลี ่ 1 - 3 - 2 

 (Sheet Metal Drawing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนแผน่คล่ีโดยวิธีเสน้ขนาน รัศมีและสามเหล่ียม 

2. มีทกัษะในการเขียนแบบแผน่คล่ี โดยวิธีเสน้ขนาน รัศมีและสามเหล่ียม  

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความประณีต ละเอียดรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการเขียนแผน่คล่ีโดยวิธีเสน้ขนาน รัศมีและสามเหล่ียม 

2. เขียนแบบแผน่คล่ีโดยวิธีเสน้ขนาน  รัศมีและสามเหล่ียมตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการสเกตช์แบบ เขียนแบบแผ่นคล่ี งานรูปทรงเรขาคณิต ทรงเหล่ียม 

ทรงกระบอก ทรงกรวย โดยวิธีเสน้ขนาน รัศมีและสามเหล่ียม 

 

20110-2009 กลศาสตร์เคร่ืองกล 2 - 0 - 2 

  (Mechanical Mechanics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกักลศาสตร์ แรง โมเมนต ์ความเสียดทาน ความเร็ว ความเร่ง จุดศูนยถ่์วง และความเคน้ 

2. มีทกัษะในการคาํนวณ และออกแบบเบ้ืองตน้ ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบังานเคร่ืองกล 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการคิด และการทาํงาน ท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภยั มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกักลศาสตร์ แรง โมเมนต ์ความเสียดทาน ความเร็ว ความเร่ง จุดศูนยถ่์วง และ

ความเคน้ 

2. คาํนวณ และออกแบบเบ้ืองตน้ ช้ินส่วนอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบังานเคร่ืองกลตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการกลศาสตร์ แรง การรวมและแยกแรง โมเมนต ์ ความเสียดทาน ความเร็ว ความเร่ง 

จุดศูนยถ่์วง และความเคน้ การคาํนวณและประยกุตใ์ชเ้บ้ืองตน้ เก่ียวกบัการออกแบบช้ินส่วนและอุปกรณ์ในงาน

เคร่ืองกล 
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20110-2010 โปรแกรมซีเอ็นซีเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic CNC Program) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลักการทํางานเคร่ืองมือกลซีเอ็นซี โครงสร้างโปรแกรมซีเอ็นซี การเขียนโปรแกรมงาน 

เคร่ืองมือกล 

2. มีทกัษะในการอ่านและเขียนโปรแกรมซีเอน็ซีงานกลึงและงานกดั ตรวจสอบและทดสอบโปรแกรม 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความประณีตรอบคอบ มีแบบแผนและความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการอ่านและเขียนโปรแกรมซีเอน็ซี 

2. อ่านและเขียนโปรแกรมซีเอน็ซี  งานกลึง  งานกดั  ตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ตรวจสอบและทดสอบโปรแกรมซีเอน็ซี  งานกลึง  งานกดั  ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่านและเขียนโปรแกรมเคร่ืองมือกลซีเอน็ซี เคร่ืองกลึง เคร่ืองกดั โครงสร้าง

ของโปรแกรม คาํสัง่การทาํงานของคมตดั เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ในเคร่ืองมือกลซีเอน็ซี การตรวจสอบและทดสอบ

โปรแกรม 

 

20110-2011 คณติศาสตร์เคร่ืองกล 2 - 0 - 2 

  (Mechanical Mathematics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการคาํนวณเก่ียวกบังานเคร่ืองกล 

2. มีทกัษะในการคาํนวณความยาว พ้ืนท่ี นํ้าหนกั การกาํหนดพิกดัความเผื่อของช้ินงาน ความเร็วรอบ 

ความเร็วขอบและความเร็วตดั อตัราทดและระบบส่งกาํลงัดว้ยสายพานและเฟือง 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการคาํนวณเก่ียวกบังานเคร่ืองกล 

2. คาํนวณความยาว พ้ืนท่ี นํ้าหนกั การกาํหนดพิกดัความเผื่อของช้ินงาน ความเร็วรอบ ความเร็วขอบและ

ความเร็วตดั อตัราทดและระบบส่งกาํลงัดว้ยสายพานและเฟือง  ตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการคาํนวณความยาว พ้ืนท่ี ปริมาตร นํ้ าหนัก  พิกดัความเผื่อ  ความเร็วตดั ความเร็วรอบ  

ความเร็วขอบ  อตัราทด ระบบส่งกาํลงัดว้ยสายพานและเฟือง เวลางานกลึง ไส เจาะ กดัและเจียระไน อตัราเรียว 

เกลียว ฟังกช์ัน่ตรีโกณมิติ 
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20110-2012 การเขียนแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลกิส์ด้วยคอมพวิเตอร์ 1 - 3 - 2 

  (Pneumatic and Hydraulic by CAD) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1.  เข้าใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ การอ่านและเขียนแบบวงจรด้วย

คอมพิวเตอร์ 

2. มีทกัษะในการอ่านแบบวงจร สเกตชแ์บบ เขียนแบบวงจรนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์               

รู้เท่าทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ การอ่านและเขียนแบบวงจร

ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. อ่านแบบวงจร สเกตช์แบบ เขียนแบบวงจรนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ตามหลกัการ

และกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบวงจรนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ด้วย

คอมพิวเตอร์ หลกัการทาํงานของระบบและการควบคุม  สญัลกัษณ์ของอุปกรณ์และวงจร  
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก   
 

สาขางานเขยีนแบบเคร่ืองกล 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20110-2101 การเขียนแบบแม่พิมพโ์ลหะดว้ยคอมพิวเตอร์ 1 - 3 - 2 

20110-2102 การเขียนแบบแม่พิมพพ์ลาสติกดว้ยคอมพวิเตอร์ 1 - 3 - 2 

20110-2103 การเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ 1 - 3 - 2 

20110-2104 การเขียนแบบท่อและสุขภณัฑด์ว้ยคอมพิวเตอร์ 1 - 3 - 2 

20110-2105 การเขียนแบบก่อสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์ 1 - 3 - 2 

20110-2106 การเขียนแบบโครงสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์ 1 - 3 - 2 

20110-2107 การเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 1 - 3 - 2 

20110-2108 งานวดัละเอียด 1 - 2 - 2 

20110-2109           พื้นฐานความเผือ่ของรูปทรงเรขาคณิตและเดตมั                                               2 - 0 - 2 

20110-2110 กรรมวธีิการผลิต 2 - 0 - 2 

20110-2111 โลหะวทิยาเบ้ืองตน้ 2 - 0 - 2 

20110-2112 การประมาณราคา 2 - 0 - 2 

20110-2113 การเขียนแบบเพื่อนาํเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์                                             1 - 3 - 2 

20110-2114  การเขียนแบบเคร่ืองจกัรกลดว้ยคอมพิวเตอร์   1 - 3 - 2 

20110-2115 ทฤษฎีการข้ึนรูปดว้ยเคร่ืองมือกล 2 - 0 - 2 

20110-2116 เทคโนโลยพีลาสติก 2 - 0 - 2 

20110-2117  ระบบป๊ัมและท่อในงานอุตสาหกรรม  1 - 3 - 2 

20110-2118  การเขียนแบบระบบบาํบดันํ้าเสียดว้ยคอมพิวเตอร์ 1 - 3 - 2 

20110-2119 งานซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรกล     1 - 3 - 2 
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สาขางานเขยีนแบบเคร่ืองกล 

20110-2101 การเขียนแบบแม่พมิพ์โลหะด้วยคอมพวิเตอร์    1 - 3 - 2 

 (Punch and Die by CAD) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการอ่านแบบ สเกตช์แบบ การเขียนแบบแม่พิมพต์ดัเจาะและแม่พิมพป๊ั์มข้ึนรูปโลหะ 

2. มีทกัษะในการอ่านแบบ สเกตชแ์บบ การเขียนแบบแม่พิมพต์ดัเจาะและแม่พิมพป๊ั์มข้ึนรูปโลหะ      

ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     

รู้เท่าทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบ สเกตช์แบบ การเขียนแบบแม่พิมพ์ตดัเจาะและแม่พิมพ์ป๊ัม    

ข้ึนรูปโลหะดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. อ่านแบบ สเกตช์แบบ การเขียนแบบแม่พิมพ์ตดัเจาะและแม่พิมพ์ป๊ัมข้ึนรูปโลหะดว้ยคอมพิวเตอร์   

ตามหลกัการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานของแม่พิมพต์ดัเจาะและแม่พิมพป๊ั์มข้ึนรูปโลหะ อ่านแบบ สเกตชแ์บบ 

เขียนแบบสัง่งานการผลิตแม่พิมพโ์ลหะดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

20110-2102 การเขียนแบบแม่พมิพ์พลาสติกด้วยคอมพวิเตอร์    1 - 3 - 2 

(Plastic Mold by CAD) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานอ่านแบบ สเกตชแ์บบ เขียนแบบแม่พิมพฉี์ด แม่พิมพเ์ป่าและแม่พิมพอ์ดัพลาสติก 

2. มีทักษะในการอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบแม่พิมพ์ฉีด แม่พิมพ์เป่าและแม่พิมพ์อดัพลาสติก     

ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     

รู้เท่าทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบแม่พิมพ์ฉีด แม่พิมพ์เป่าและ

แม่พิมพอ์ดัพลาสติกดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. อ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบแม่พิมพ์ฉีด แม่พิมพ์เป่าและแม่พิมพ์อดัพลาสติกดว้ยคอมพิวเตอร์   

ตามหลกัการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานของแม่พิมพฉี์ด แม่พิมพ์เป่าและแม่พิมพอ์ดัพลาสติก อ่านแบบ 

สเกตชแ์บบ เขียนแบบสัง่งานการผลิตแม่พิมพพ์ลาสติกดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

20110-2103 การเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมด้วยคอมพวิเตอร์    1 - 3 - 2 

  (Industrial Duct and Piping System by CAD) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม 

2. มีทกัษะในการอ่านแบบ สเกตชแ์บบ เขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     

รู้เท่าทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 
 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบ สเกตชแ์บบ เขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. อ่านแบบสเกตชแ์บบ เขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ตามหลกัการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับหลักการทํางานของระบบท่อ การเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรม             

สาํหรับของเหลวและก๊าซ   การอ่านแบบ สเกตชแ์บบ เขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

20110-2104 การเขียนแบบท่อและสุขภัณฑ์ด้วยคอมพวิเตอร์    1 - 3 - 2 

  (Piping and Sanitary System by CAD) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการอ่านแบบ สเกตชแ์บบ เขียนแบบระบบนํ้าใช ้ ระบบนํ้าท้ิง ระบบระบายอากาศ และ

สุขภณัฑใ์นอาคาร 

2. มีทกัษะในการอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบระบบนํ้ าใช้ ระบบนํ้ าท้ิง ระบบระบายอากาศ และ

สุขภณัฑใ์นอาคารดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     

รู้เท่าทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 
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สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบระบบนํ้าใช ้ระบบนํ้าท้ิง ระบบระบายอากาศ 

และสุขภณัฑใ์นอาคารดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. อ่านแบบ  สเกตช์แบบ เขียนแบบระบบนํ้าใช ้ระบบนํ้าท้ิง ระบบระบายอากาศ และสุขภณัฑใ์นอาคาร

ดว้ยคอมพิวเตอร์ตามหลกัการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนแบบระบบท่อและสุขภัณฑ์ การอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบ    

ระบบนํ้าใชแ้ละสุขภณัฑ ์ ระบบนํ้าท้ิง  ระบบระบายอากาศในอาคารดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

20110-2105 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพวิเตอร์    1 - 3 - 2 

(Building and Construction by CAD) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลกัการอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบอาคารโครงสร้าง และแบบบ้านพกัอาศยัชั้นเดียว      

ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. มีทกัษะในการอ่านแบบ สเกตชแ์บบ เขียนแบบอาคารโครงสร้าง และแบบบา้นพกัอาศยัชั้นเดียว 

ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     

รู้เท่าทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบ สเกตชแ์บบ เขียนแบบอาคารโครงสร้าง และแบบบา้นพกัอาศยั

ชั้นเดียวดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. อ่านแบบ สเกตช์แบบเขียนแบบอาคารโครงสร้าง และแบบบา้นพกัอาศยัชั้นเดียวดว้ยคอมพิวเตอร์    

ตามหลกัการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบก่อสร้าง อาคาร โครงสร้างไม้ขนาดเล็ก          

แบบก่อสร้างบา้นพกัอาศยัชั้นเดียวยกพ้ืนโครงสร้างไม ้ แบบบา้นพกัอาศยัชั้นเดียวขนาดเลก็ ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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20110-2106 การเขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพวิเตอร์     1 - 3 - 2 

  (Structural by CAD) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบโครงสร้างซ่ึงยึดรอยต่อดว้ยสลกัเกลียว  หมุดย ํ้า  และ

การเช่ือม ดว้ยคอมพิวเตอร์  

2. มีทกัษะในการอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบโครงสร้างซ่ึงยึดรอยต่อดว้ยสลกัเกลียว  หมุดย ํ้า และ 

การเช่ือม ดว้ยคอมพิวเตอร์  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     

รู้เท่าทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบโครงสร้างซ่ึงยึดรอยต่อดว้ยสลกัเกลียว 

หมุดย ํ้า    และการเช่ือม 

2. อ่านแบบสเกตช์แบบ เขียนแบบโครงสร้างซ่ึงยึดรอยต่อด้วยสลกัเกลียว  หมุดย ํ้า  และการเช่ือม       

ตามหลกัการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบัการเขียนแบบโครงสร้างซ่ึงยึดรอยต่อด้วยสลกัเกลียว หมุดย ํ้า และการเช่ือม      

ดว้ยคอมพิวเตอร์ หลกัการต่อช้ินส่วน สญัลกัษณ์และการระบุขอ้กาํหนด วสัดุ มาตรฐาน 
 

20110-2107 การเขียนแบบไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ด้วยคอมพวิเตอร์    1 - 3 - 2 

  (Electrical and Electronic by CAD) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจการอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสวา่ง แบบระบบไฟฟ้ากาํลงั   แบบงาน

เคร่ืองกลไฟฟ้าและแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. มีทักษะในการอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบระบบไฟฟ้ากาํลงั     

แบบงานเคร่ืองกลไฟฟ้าและแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3  มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    

รู้เท่าทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบระบบไฟฟ้ากาํลงั 

แบบงานเคร่ืองกลไฟฟ้าและแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. อ่านแบบสเกตช์แบบ เขียนแบบงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบระบบไฟฟ้า แบบงานเคร่ืองกลไฟฟ้า

และแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ ตามหลกัการและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สัญลกัษณ์และการทาํงานของอุปกรณ์

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การอ่านแบบสเกตช์แบบ เขียนแบบงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง แบบระบบไฟฟ้ากาํลงั  

แบบงานเคร่ืองกลไฟฟ้า  และแบบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 

20110-2108 งานวดัละเอยีด   1 - 2 - 2 

  (Precision Measurements) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองมือวดั และเคร่ืองมือตรวจสอบ  

2. มีทกัษะในการปฏิบติังานดา้นเคร่ืองมือวดั และเคร่ืองมือตรวจสอบ สอบเทียบ (Calibration) จดัเกบ็

และการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของเคร่ืองมือวดั และเคร่ืองมือตรวจสอบ 

2. ใชเ้คร่ืองมือวดั และเคร่ืองมือตรวจสอบ ตามหลกัการและกระบวนการ 

3. บาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดั และเคร่ืองมือตรวจสอบหลงัการใชง้านตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัชนิด หนา้ท่ี การใชแ้ละการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัละเอียดทั้งแบบมีขีดมาตรา

และไม่มีขีดมาตรา รวมถึงวิธีการสอบเทียบเคร่ืองมือวดัตามขอ้กาํหนดในมาตรฐาน การจดัเกบ็และการบาํรุงรักษา 

 

20110-2109          พืน้ฐานความเผ่ือของรูปทรงเรขาคณติและเดตัม                                           2 - 0 - 2 

 (Fundamentals Tolerancing of Geometric and Datum) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้  

 1. เขา้ใจหลกัการพื้นฐานความเผือ่ของรูปทรงเรขาคณิตและเดตมั 

 2. มีทกัษะในการเลือกใชค่้าพิกดัความเผือ่ของรูปทรงเรขาคณิตและเดตมั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภยั มีความรับผิดชอบ    

    ต่อตนเองและส่วนรวม 
 

สมรรถนะรายวชิา   

 1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานความเผือ่ของรูปทรงเรขาคณิตและเดตมั  

 2. เลือกใชค่้าพิกดัความเผือ่ของรูปทรงเรขาคณิตและเดตมั 
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คําอธิบายรายวชิา   

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการพื้นฐานความเผื่อของรูปทรงเรขาคณิตและเดตมั ตามมาตรฐาน ISO  

การกาํหนดค่าพิกดัความเผือ่ของรูปทรงเรขาคณิตและเดตมั 

 

20110-2110 กรรมวธีิการผลติ   2 - 0 - 2 

  (Manufacturing Processes) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการของกรรมวิธีการผลิตโลหะและพลาสติก 

2. มีทกัษะในการเลือกกรรมวิธีการผลิตโลหะและพลาสติก 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภยั มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และส่วนรวม 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของกรรมวิธีการผลิตโลหะและพลาสติก 

2. เลือกกรรมวิธีการผลิตโลหะและพลาสติกตามหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการของกรรมวิธีการผลิตโลหะดว้ยเคร่ืองมือกล การข้ึนรูปร้อน การข้ึนรูปเยน็ การข้ึนรูป

ดว้ยกรรมวิธีทางไฟฟ้า เคมี คล่ืนความถ่ีสูง การข้ึนรูปพลาสติกดว้ยวิธีต่างๆ 

 

20110-2111 โลหะวทิยาเบื้องต้น   2 - 0 - 2 

  (Basic Metallurgy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัสมบติัของโลหะ โครงสร้างโลหะ แผนภูมิสมดุล เหลก็และเหลก็คาร์ไบด ์ผลของความร้อน

จากการเช่ือมท่ีมีต่องานเช่ือม 

2. มีทกัษะในการทดสอบสมบติัของโลหะ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย และมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการของสมบัติของโลหะ โครงสร้างโลหะ แผนภูมิสมดุล เหล็กและ               

เหลก็คาร์ไบด ์ผลของความร้อนจากการเช่ือมท่ีมีต่องานเช่ือม 

2. ทดสอบสมบติัของโลหะอยา่งง่ายตามหลกัการ 
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คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกบัสมบติัของโลหะ การผลิตเหล็ก โครงสร้างของโลหะแบบ BCC  FCC และHCP แผนภูมิ

สมดุลของเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ อิทธิพลของความร้อนท่ีมีผลต่อการเช่ือมและบริเวณกระทบร้อน (HAZ)              

การจาํแนกชนิดของโลหะโดยพิจารณาจากสมบัติของโลหะ การทดสอบชนิดของเหล็กโดยวิธีดูประกายไฟ         

การทดสอบความแขง็ดว้ยตะไบ การปรับปรุงสมบติัของโลหะโดยใชค้วามร้อน การดูโครงสร้างเหลก็กลา้ 

 

20110-2112 การประมาณราคา  2 - 0 - 2 

(Price Estimation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ การประมาณราคาค่าแรงงาน ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในกระบวนการผลิตช้ินงาน 

2. มีทกัษะในการประมาณราคาค่าแรงงาน ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในกระบวนการผลิตช้ินงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการคิด การทาํงานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ การประมาณราคาค่าแรงงาน ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในกระบวนการ

ผลิตช้ินงาน 

2. ประมาณราคาค่าแรงงาน ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในกระบวนการผลิตช้ินงานตามหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการประมาณราคาค่าแรงงาน ค่าวสัดุ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในกระบวนการผลิตช้ินงาน 

การจดัทาํรายการเสนอราคา 

 

20110-2113 การเขียนแบบเพ่ือนําเสนอด้วยคอมพวิเตอร์    1 - 3 - 2 

  (Computer Aided Drawing for Presentation) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ เขียนแบบเพ่ือนาํเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์  

2.   มีทกัษะในการเขียนแบบเพ่ือนาํเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ 

3.   มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภยั มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

      และส่วนรวม 
 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ เขียนแบบเพ่ือนาํเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. เขียนแบบเพ่ือนาํเสนอดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโปรแกรมสําหรับเขียนแบบและนําเสนอภาพ 2 มิติ 3 มิติ แบบภาพน่ิง            

แบบภาพเคล่ือนไหว การสร้างภาพ 2 มิติ 3 มิติ แสดงรายละเอียดการนาํเสนอภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

20110-2114 การเขียนแบบเคร่ืองจักรกลด้วยคอมพวิเตอร์    1 - 3 - 2 

 (Mechanical Drawing by CAD) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการอ่านแบบ สเกตชแ์บบ เขียนแบบอุปกรณ์ส่งกาํลงั อุปกรณ์หล่อล่ืน อุปกรณ์รองล่ืนและ

อุปกรณ์รางเล่ือน 

2. มีทกัษะในการอ่านแบบ สเกตชแ์บบ เขียนแบบอุปกรณ์ส่งกาํลงั อุปกรณ์หล่อล่ืน อุปกรณ์รองล่ืนและ

อุปกรณ์รางเล่ือน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     

รู้เท่าทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบอุปกรณ์ส่งกาํลงั อุปกรณ์หล่อล่ืน 

อุปกรณ์รองล่ืนและอุปกรณ์รางเล่ือนดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. อ่านแบบ  สเกตช์แบบ เขียนแบบอุปกรณ์ส่งกาํลงั อุปกรณ์หล่อล่ืน อุปกรณ์รองล่ืนและอุปกรณ์รางเล่ือน

ดว้ยคอมพิวเตอร์  ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลกัการอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบอุปกรณ์ส่งกาํลงั อุปกรณ์หล่อล่ืน 

อุปกรณ์รองล่ืนและอุปกรณ์รางเล่ือนดว้ยคอมพิวเตอร์ 

 

20110-2115 ทฤษฎกีารขึน้รูปด้วยเคร่ืองมือกล                     2 - 0 - 2 

  (Machine Tool Theory) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให ้ 

1. เขา้ใจหลกัการเก่ียวกบัประเภท ชนิด และส่วนประกอบของเคร่ืองมือกล  

2. มีทกัษะในการเลือก การข้ึนรูปดว้ยเคร่ืองมือกล  

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการคิด การทาํงานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประเภท ชนิด และส่วนประกอบของเคร่ืองมือกล 

2. เลือกใชก้ารข้ึนรูปดว้ยเคร่ืองมือกล 
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คําอธิบายรายวชิา   

ศึกษาเก่ียวกบัประเภท ชนิด และส่วนประกอบของเคร่ืองมือกล เคร่ืองเล่ือย   เคร่ืองเจาะ  เคร่ืองกลึง 

เคร่ืองกดั  เคร่ืองไส  เคร่ืองเจียระไน เคร่ืองมือกลซีเอน็ซี และการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือกล 

 

20110-2116 เทคโนโลยพีลาสติก   2 - 0 - 2 

 (Plastic Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการแบ่งชนิดและประเภทของพลาสติก 

2. มีทกัษะในการเลือกใชพ้ลาสติกใหเ้หมาะสมกบังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

และคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการแบ่งชนิดและประเภทของพลาสติก 

2. เลือกใชพ้ลาสติกใหเ้หมาะสมกบังานตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการแบ่งชนิด ประเภท โครงสร้างโมเลกุล สมบัติและการใช้งานของพลาสติก         

ความปลอดภยัและมลภาวะท่ีเกิดจากการใชง้าน 

 

20110-2117 ระบบป๊ัมและท่อในงานอุตสาหกรรม  1 - 3 - 2 

 (Pump and Pipe Systems in Industrial) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของป๊ัมและเคร่ืองอดัอากาศ ท่อและอุปกรณ์ 

2. มีทกัษะในการซ่อม และบาํรุงรักษาป๊ัมนํ้า และเคร่ืองอดัอากาศ ติดตั้งท่อและอุปกรณ์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการปฏิบติังาน ดว้ยความเรียบร้อย และตระหนกัถึงความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของป๊ัมและเคร่ืองอดัอากาศ ท่อและอุปกรณ์ 

2. ถอดประกอบป๊ัมนํ้า และเคร่ืองอดัอากาศตามหลกัการและกระบวนการ 

3. บาํรุงรักษาป๊ัมนํ้า และเคร่ืองอดัอากาศหลงัการใชง้านตามคู่มือ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

คําอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัประเภท ชนิด คุณลกัษณะและการใชง้านของป๊ัม และเคร่ืองอดัอากาศแบบต่างๆ 

สัญลกัษณ์ท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชส้ําหรับการต่อท่อในงานอุตสาหกรรม และปฏิบติัการถอดประกอบ ทดสอบ

การทาํงานและบาํรุงรักษาป๊ัมนํ้า เคร่ืองอดัอากาศ และการต่อท่อแบบต่างๆ 

 

20110-2118 การเขียนแบบระบบบําบัดนํา้เสียด้วยคอมพวิเตอร์    1 - 3 - 2 

 (Waste Water Treatment System by CAD) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เข้าใจห ลักการอ่านแบ บ  ส เกตช์แบบ  เขียน แบบ ระบบ บําบัดนํ้ า เสียจากแห ล่งชุมช นห รือ                    

จากอุตสาหกรรม 

2. มีทักษะใน การอ่าน แบบ สเกตช์แบบ  เขี ยนแบบ ระบบ บําบัดนํ้ า เสียจากแหล่งชุมชน ห รือ                    

จากอุตสาหกรรม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความอดทน ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     

รู้เท่าทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบ สเกตชแ์บบ เขียนแบบระบบบาํบดันํ้าเสียจากแหล่งชุมชนหรือ

จากอุตสาหกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2. อ่านแบบ สเกตช์แบบ  เขียนแบบระบบบําบัดนํ้ าเสียจากแหล่งชุมชนหรือจากอุตสาหกรรม                

ดว้ยคอมพิวเตอร์  ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่านแบบ สเกตช์แบบ เขียนแบบระบบบาํบดันํ้ าเสียจากแหล่งชุมชนหรือ    

จากอุตสาหกรรมดว้ยคอมพิวเตอร์ 
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20110-2119 งานซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกล   1 - 3 - 2 

  (Maintenance Machinery) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วิธีการซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล  

2.   มีทกัษะในการซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลตามแผนงาน 

3.   มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานท่ีมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภยั มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

       และส่วนรวม 
 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วิธีการซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล  

2. ซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลหลงัการใชง้านตามคู่มือ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัวิธีการซ่อมบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั เทคนิคการถอดประกอบช้ินส่วน การปรับแต่ง 

การปรับผิว การติดตั้ ง การใช้เคร่ืองมือในงานซ่อมบาํรุง การเคล่ือนยา้ย การติดตั้งเคร่ืองจกัรในโรงงาน และ      

ความปลอดภยัในการซ่อมบาํรุง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

20110-51XX ปฏิบัติงานเขียนแบบเคร่ืองกล ... * - * - *  

(Mechanical Drawing Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นเขียนแบบ

เคร่ืองกล 

2. สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเขียนแบบเคร่ืองกล 

ในสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  มีวินยั  ตรง

ต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเขียนแบบเคร่ืองกล

ในสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3.  ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านเขียนแบบเคร่ืองกลท่ีได้รับมอบหมายตามหลักการและ

กระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานผลิตและหรือบริการทางด้านเขียนแบบเคร่ืองกล ระดับฝีมือในสถาน

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั่ง การวางแผนการทาํงาน 

การจดัเตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงาน  การบนัทึก

และสรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใช้ฝึก  

เพ่ือวางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วิชาชีพสาขางาน) 
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(หน้าว่าง) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

20110-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

20110-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20110-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

20110-8001 ฝึกงาน * - * - 4 

 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

20110-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 

 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ  และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ    สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

20110-8003 ฝึกงาน  2 * - * - 2 

 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ    สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20110-8002 ในสถานประกอบการ สถาน-

ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

 
20110-8501 โครงงาน *-*-4 

20110-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20110-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

20110-8501 โครงงาน * - * - 4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา               

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

20110-8502 โครงงาน 1 * - * - 2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา                

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

20110-8503 โครงงาน 2 * - * - 2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา 

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การวางแผนจดัทาํหรือพฒันางานโครงงาน การดาํเนินงาน การแกไ้ขปัญหา     

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจัดทําโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20110-8502  หรือ             

เป็นโครงงานใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

20000-20.. กจิกรรมลูกเสือวสิามัญ ... 0 - 2 - 0 

 (Rover Scout Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

2. สามารถปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบั คาํปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามญั มีทกัษะทางลูกเสือและ       

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามญั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบวินยั คาํปฏิญาณ กฏและระเบียบขอ้บงัคบัของลูกเสือวิสามญั   

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ 

3. บาํเพญ็ประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ินในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมของลูกเสือวิสามญั ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามญั  การปฏิบติัตน

ตามคาํปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินยัของลูกเสือวิสามญั  กิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ  การใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติั

กิจกรรมและทาํประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

20000-20… กจิกรรมองค์การวชิาชีพ … 0 - 2 - 0 

 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเสริมสร้างทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพฒันาคุณภาพ

ชีวิต  การพฒันาองคก์ร ชุมชนและสงัคม  

2. วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงานในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ   

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง

กิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการทาํกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  กิจกรรมพฒันาองค์กร ชุมชนและสังคม  การใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํ      

ผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็น

ประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างเขียนแบบเคร่ืองกล 

20000-2007 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0 - 2 - 0 

 (Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความสําคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  ธรรมาภิบาล   

ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม อนัดีงามของ

สังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อตนเอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซ่ือสัตยสุ์จริต 

และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วิเคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสงัคม   

3. ปฏิบติักิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม  

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน และ

ประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 

ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบติั บนัทึกและประเมินผล 
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