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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางกลโรงงาน

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางกลโรงงาน จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

22 หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
( 18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

71 หนวยกิต

ไมนอยกวา

10 หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพช่ในอุ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1403
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2–2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1005
2100-1006
2100-1007
2100-1008

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
งานฝกฝมือ 1
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน

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

 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
1-2-2
สาขาวิชาชางกลโรงงาน

36
รหัสวิชา
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2102-2001
2102-2002
2102-2003
2102-2004
2102-2005
2102-2006
2102-2007
2102-2008
2102-2009
2102-2010
2102-2011

ชื่อวิชา
เขียนแบบเครื่องมือกล 1
เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ทฤษฎีเครื่องมือกล
วัดละเอียด
คณิตศาตรเครื่องมือกล
กลศาสตรเครื่องมือกล
กรรมวิธีการผลิต
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 1
โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
อุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด
อบชุบโลหะ

ท-ป-น
1-3-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-6-4
1-3-2
1-3-2
1-3-2

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งหรือเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ที่เหลือ
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานใด หรือหลายสาขางานรวมกันจนครบหนวยกิตทีก่ ําหนด
2.3.1 สาขางานเครื่องมือกล
รหัสวิชา
2102-2101
2102-2102
2102-2103
2102-2104
2102-2105
2102-2106
2102-2107

ชื่อวิชา
เขียนแบบเครื่องมือกล 2
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 3
ซอมบํารุงเครื่องมือกล
ลับคมเครื่องมือตัด
ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล
หลอโลหะ
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ท-ป-น
1-3-2
2-6-4
2-6-4
0-6-2
1-3-2
0-6-2
2-3-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
2102-2109
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2102-2110
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล
2102-2201
แมพิมพโลหะเบื้องตน
2102-2301
แมพิมพพลาสติกเบื้องตน
2102*2101 ถึง 2102*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-5101
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1
2102-5102
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2
2102-5103
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 3
2102-5104
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 4
2102-5105
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 5
2102-5106
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 6

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

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.2 สาขางานแมพิมพโลหะ
รหัสวิชา
2102-2201
2102-2202
2102-2203
2102-2204
2102-2205
2102-2206
2102-2207
2102-2208
2102-2107
2102-2108
2102-2109
2102-2110

ชื่อวิชา
แมพิมพโลหะเบื้องตน
เขียนแบบแมพิมพโลหะ
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ
ผลิตแมพิมพตดั
ผลิตแมพิมพขึ้นรูป
ผลิตแมพิมพแบบตอเนื่อง
ปมโลหะเบื้องตน
ซอมบํารุงแมพิมพโลหะ
หลอโลหะ
ชุบเคลือบผิวโลหะ
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล
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ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-6-4
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-3-2
0-6-2
2-0–2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102*2201 ถึง 2102*2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-5201
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 1
2102-5202
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 2
2102-5203
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 3
2102-5204
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 4
2102-5205
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 5
2102-5206
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 6

ท-ป-น
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.3 สาขางานแมพิมพพลาสติก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-2301
แมพิมพพลาสติกเบื้องตน
2102-2302
ฉีดพลาสติกเบือ้ งตน
2102-2303
เขียนแบบแมพิมพพลาสติก
2102-2304
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
2102-2305
ผลิตแมพิมพฉีด
2102-2306
ผลิตแมพิมพเปา
2102-2307
ผลิตแมพิมพอัด
2102-2107
หลอโลหะ
2102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
2102-2109
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2102-2110
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล
2102*2301 ถึง 2102*2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
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ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
1-3-2
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-6-4
1-6-3
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2-0–2
*-*-*

สาขาวิชาชางกลโรงงาน

39
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2102-5301
2102-5302
2102-5303
2102-5304
2102-5305
2102-5306

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 1
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 2
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 3
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 4
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 5
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 6

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*- * - 4

2.3.4 สาขางานผลิตชิ้นสวนยานยนต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-2401
เขียนแบบชิน้ สวนยานยนต
2102-2402
กรรมวิธีการผลิตชิ้นสวนยานยนต
2102-2403
ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1
2102-2404
ผลิตชิ้นสวนยานยนต 2
2102-2405
สียานยนต
2102-2406
ปรับ ประกอบชิ้นสวนยานยนต
2102-2201
แมพิมพโลหะเบื้องตน
2102-2301
แมพิมพพลาสติกเบื้องตน
2102-2107
หลอโลหะ
2102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
2102-2109
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2102-2110
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล
2102*2401 ถึง 2102*2499 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-5401
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 1
2102-5402
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 2
2102-5403
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 3
2102-5404
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 4
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ท-ป-น
1-3-2
2-0-2
2-6-4
2-6-4
2-0-2
0-6-2
2-0-2
2-0-2
1-6-3
1-3-2
0-6-2
2-0–2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
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รหัสวิชา
2102-5405
2102-5406

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 5
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 6

ท-ป-น
*-*-4
*-*-4

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะห ลักษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อนํารายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้
โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2102-8001 ฝกงาน หรือ 2102-8002 ฝกงาน 1 และ 2102-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2102-8001
ฝกงาน
*-*-4
2102-8002
2102-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2102-8501 โครงการ หรือ 2102-8502 โครงการ 1 และ 2102-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2102-8501
โครงการ
*-*-4
2102-8502
2102-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา

10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
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4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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0-2-0
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สาขาวิชาชางกลโรงงาน
กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2102-2001
เขียนแบบเครื่องมือกล 1
2102-2002
เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2102-2003
ทฤษฎีเครื่องมือกล
2102-2004
วัดละเอียด
2102-2005
คณิตศาตรเครื่องมือกล
2102-2006
กลศาสตรเครื่องมือกล
2102-2007
กรรมวิธีการผลิต
2102-2008
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 1
2102-2009
โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
2102-2010
อุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด
2102-2011
อบชุบโลหะ

1-3-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-6-4
1-3-2
1-3-2
1-3–2

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานเครื่องมือกล
2102-2101
เขียนแบบเครื่องมือกล 2
2102-2102
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2
2102-2103
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 3
2102-2104
ซอมบํารุงเครื่องมือกล
2102-2105
ลับคมเครื่องมือตัด
2102-2106
ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล
2102-2107
หลอโลหะ
2102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
2102-2109
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2102-2110
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล
2102-2201
แมพิมพโลหะเบื้องตน
2102-2301
แมพิมพพลาสติกเบื้องตน

1-3-2
2-6-4
2-6-4
0-6-2
1-3-2
0-6-2
2-3-3
1-3-2
0-6-2
2-0–2
2-0-2
2-0-2
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สาขางานแมพมิ พโลหะ
2102-2201
แมพิมพโลหะเบื้องตน
2102-2202
เขียนแบบแมพิมพโลหะ
2102-2203
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ
2102-2204
ผลิตแมพิมพตดั
2102-2205
ผลิตแมพิมพขึ้นรูป
2102-2206
ผลิตแมพิมพแบบตอเนื่อง
2102-2207
ปมโลหะเบื้องตน
2102-2208
ซอมบํารุงแมพิมพโลหะ
2102-2107
หลอโลหะ
2102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
2102-2109
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2102-2110
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล

2-0-2
1-3-2
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-6-4
1-3-2
1-3–2
2-3-3
1-3-2
0-6-2
2-0–2

สาขางานแมพมิ พพลาสติก
2102-2301
แมพิมพพลาสติกเบื้องตน
2102-2302
ฉีดพลาสติกเบือ้ งตน
2102-2303
เขียนแบบแมพิมพพลาสติก
2102-2304
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
2102-2305
ผลิตแมพิมพฉีด
2102-2306
ผลิตแมพิมพเปา
2102-2307
ผลิตแมพิมพอัด
2102-2107
หลอโลหะ
2102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
2102-2109
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2102-2110
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล

2-0-2
1-3-2
1-3-2
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-3-3
1-3-2
0-6-2
2-0–2

สาขางานผลิตชิ้นสวนยานยนต
2102-2401
เขียนแบบชิน้ สวนยานยนต
2102-2402
กรรมวิธีการผลิตชิ้นสวนยานยนต
2102-2403
ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1
2102-2404
ผลิตชิ้นสวนยานยนต 2
2102-2405
สียานยนต

1-3-2
2-0-2
2-6-4
2-6-4
2-0-2
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2102-2406
2102-2201
2102-2301
2102-2107
2102-2108
2102-2109
2102-2110

ปรับ ประกอบชิ้นสวนยานยนต
แมพิมพโลหะเบื้องตน
แมพิมพพลาสติกเบื้องตน
หลอโลหะ
ชุบเคลือบผิวโลหะ
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล
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0-6-2
2-0-2
2-0-2
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1-3-2
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2102-2001

เขียนแบบเครื่องมือกล 1

1-3-2

วิชาบังคับกอน : 2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานเครื่องมือกล และการแสดงภาพตัด ภาพชวย
พิกัดความเผื่อ พิกัดงานสวม สัญลักษณผิวงาน
2. มีทักษะในการเขียนภาพประกอบ และแบบสั่งงานชิ้นสวนเครื่องมือกล
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความประณีต รอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบและเขียนแบบ
2. อานแบบ เขียนแบบภาพประกอบและแบบสั่งงานชิ้นสวนเครื่องมือกลตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานและเขียนแบบภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพประกอบ เขียนภาพฉายมุม
ที่ 1 และมุมที่ 3 เขียนภาพตัดเต็ม (Full Section) ภาพตัดครึ่ง (Half Section) ภาพตัดเลื่อนแนว (Offset Section)
ภาพตัดแตก (Broken Section) ภาพตัดหมุน (Revolve Section) ภาพตัดยอสวนความยาว ภาพขยายเฉพาะสวน
(Detail) ภาพชวย (Auxiliary View) ภาพไอโซเมตริก (Isometric View) ภาพออบบลิก (Oblique View) กําหนด
ขนาด (Dimension) พิกัดความเผื่อ พิกัดงานสวม ภาพชิ้นสวนมาตรฐาน สัญลักษณคุณภาพผิวงาน
2102-2002

เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

1-2-2

วิชาบังคับกอน : 2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยในงานเขียนแบบเครื่องมือกล
2. มีทักษะในการเขียนภาพแยกชิ้นสวน และภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล การกําหนดขนาด
สัญลักษณ และจัดทําตารางรายการวัสดุโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน ความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เขียนแบบภาพแยกชิ้นสวน และภาพประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตาม
หลักการ
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199
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยเขียนแบบ ภาพสองมิติ ภาพประกอบ เขียนภาพ
ตัดเต็ม (Full Section) ภาพตัดครึ่ง (Half Section) ภาพตัดเลื่อนแนว (Offset Section) ภาพตัดแตก (Broken
Section) ภาพตัดหมุน (Revolve Section) ภาพตัดยอสวนความยาว ภาพชวย (Auxiliary View) ภาพขยายเฉพาะ
สวน (Detail) กําหนดขนาด (Dimension) พิกัดความเผื่อ และพิกัดงานสวม ชิ้นสวนมาตรฐาน สัญลักษณคุณภาพ
ผิวงาน เขียนตารางรายการแบบ (List of Part) สัญลักษณ GD&T เบื้องตน
2102-2003

ทฤษฎีเครื่องมือกล

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูจักชนิด ประเภท และสวนประกอบของเครื่องมือกล
2. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือกล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี รับผิดชอบ ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน กระบวนการและการบํารุงรักษาของเครื่องมือกลขนาดเล็ก และ
เครื่องมือกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสวนประกอบและหลักการทํางาน เครื่องมือขนาดเล็ก (Hand Tools) เครื่องเลื่อย เครื่องเจาะ
เครื่องกลึง เครือ่ งกัด เครื่องไส เครื่องเจียรไน การบํารุงรักษาเครื่องมือกล
2102-2004

วัดละเอียด

1-2-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
2. มีทักษะการปฏิบัติงานดานเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
3. มีทักษะการบํารุงรักษาเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การบํารุงรักษา เครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
2. วัด ตรวจสอบชิ้นงานดวยเครื่องมือวัด เครือ่ งตรวจสอบตามหลักการ และกระบวนการ
3. บํารุงรักษาเครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจสอบตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของเครื่องมือวัด ระบบหนวยวัด มาตรฐานหนวยวัด การ
แปลงหนวยวัด การใชเครื่องมือวัด เครือ่ งมือตรวจสอบชนิดตาง ๆ บรรทัดเหล็ก ตลับเมตร ใบวัดมุม ฉากตาย
ฉากผสม เกจสอบรัศมี เกจวัดเกลียว Plug gage Ring gage Taper Plug gage Taper Ring gage Outside caliper
Inside caliper Snap gage Telescoping gage Filler gage Pin gage Block gage เวอรเนียร คาลิปเปอร เวอรเนียร
ไฮเกจ ไมโครมิเตอร นาฬิกาวัด จัดเก็บ บํารุงรักษาเครื่องมือวัด และเครื่องมือตรวจสอบ
2102-2005

คณิตศาสตรเครื่องมือกล

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในหลักวิชาคณิตศาสตรเครื่องมือกล
2. ประยุกตใชกับงานเครื่องมือกลและคํานวณในงานเครื่องมือกล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี รับผิดชอบ ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและการคํานวณในงานเครื่องมือกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการคํานวณหาเสนรอบรูป พื้นที่ ปริมาตร น้ําหนักของวัสดุ ฟงชั่นตรีโกณมิติ คาพิกัด
ความเผื่อ ความเร็วตัด ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ อัตราทด ระบบสงกําลังดวยสายพานและเฟอง อัตราเรียว
ระบบเกลียว คํานวณหาเวลาในการกลึง ไส เจาะ กัดและเจียระไน
2102-2006

กลศาสตรเครื่องมือกล

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักกลศาสตร การไดเปรียบเชิงกลทางกายภาพ แรง โมเมนต ความเร็ว ความเรง จุดศูนยถวง
ความเสียดทาน
2. คํานวณและประยุกตใชหลักกลศาสตรเบื้องตน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี รับผิดชอบ ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การคํานวณและประยุกตใชหลักกลศาสตรเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักกลศาสตร การไดเปรียบเชิงกลทางกายภาพ ของ คานดีด คานงัด พื้นเอียง ลิ่ม ลอ เพลา
รอก แรง การรวมและแยกแรง โมเมนต ความเร็ว ความเรง จุดศูนยถวง ความเสียดทาน คํานวณและประยุกตใช
หลักกลศาสตรเบื้องตนเกี่ยวกับออกแบบชิ้นสวนในงานเครื่องมือกล
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2102-2007

กรรมวิธีการผลิต

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ การผลิตชิ้นสวนในงานอุตสาหกรรม
2. เลือกกรรมวิธีการผลิตใหเหมาะสมกับการผลิตชิ้นสวนและผลิตภัณฑในงานอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ เลือกกรรมวิธีการผลิตชิ้นสวนและผลิตภัณฑในงาน
อุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกรรมวิธีการขึ้นรูปชิ้นสวนที่เปนโลหะและอโลหะดวยเครื่องมือกล การขึ้นรูป
รอน การขึ้นรูปเย็น การขึ้นรูปดวยกรรมวิธีทางไฟฟาและทาง เคมี
2102-2008

ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 1

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2100-1008 งานเครื่องมือกลเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงาน ความปลอดภัย และการบํารุงรักษา เครื่องเจาะ เครื่องกลึง
เครื่องกัด เครื่องไส
2. ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องไส
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน สรางสรรค มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การผลิตชิ้นสวนโดยใชเครือ่ งมือกล
2. เจาะ ควานรูเรียบ กลึง กัด และไส ชิ้นสวนตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบบํารุงรักษาเครื่องมือกลหลังการปฏิบัติการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกล อุปกรณประกอบ กลึงตกรอง เจาะและควานรูเรียบดวย รีมเมอร
กลึงเกลียวสามเหลี่ยม กลึงเรียว กลึงเยื้องศูนย กัดผิวราบ กัดบาฉาก กัดรอง ไสราบ ไสบาฉาก ใชเครื่องมือวัด
ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
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2102-2009

โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจระบบการทํางานของโปรแกรมเอ็นซี และโปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น
2. มีทักษะเขียนโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชโปรแกรมซีเอ็นซี และการซิมมูเลชั่น
2. เขียนและแสดงซิมมูเลชั่น โปรแกรมเอ็นซี ตามหลักการ และกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด หลักการทํางาน และสวนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี ระบบ
แนวแกน ศูนยงาน ศูนยเครื่อง โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน ปฏิบัติงานโดยใชโปรแกรมซีเอ็นซีซิมมูเลชั่น งานกลึง
งานกัด ตรวจสอบและแกไขโปรแกรม ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2010

อุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการทํางานอุปกรณนําคมตัด (Jig) และอุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Fixture)
2. ผลิตอุปกรณนําคมตัด (Jig) และอุปกรณจับยึดชิ้นงาน (Fixture)
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตอุปกรณนําคมตัดตามหลักการ และกระบวนการ
2. ผลิตอุปกรณจบั ยึดตามหลักการ และกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด (Jig and Fixture) หลักการทํางานตาม
ลักษณะงาน โครงสรางอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด เลือกใชวัสดุและชิ้นสวนมาตรฐาน ผลิตชิ้นสวน
อุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึดตามแบบ ประกอบและตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลัก
ความปลอดภัย
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2102-2011

อบชุบโลหะ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอบชุบ และสมบัติทางกลของเหล็ก ชนิดของเตาชุบ สารจุมชุบ
2. มีทักษะการอบชุบเหล็ก และทดสอบความแข็ง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงานตาม
หลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการการอบชุบ และทดสอบความแข็งของเหล็ก
2. อบชุบ ทดสอบความแข็งของเหล็กตามหลักการ และกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางโลหะ ตรวจสอบโครงสราง แผนภาพสมดุลเหล็กคารบอน เลือกใช
วัสดุผลิตชิ้นสวนเครื่องมือกล ตรวจสอบสมบัติของวัสดุกอนและหลังปรับปรุง ปรับปรุงสมบัติชิ้นสวนดวย
กรรมวิธีชุบแข็ง (Hardening) กรรมวิธีอบคืนตัว (Tempering) ทดสอบความแข็ง บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานเครื่องมือกล
2102-2101

เขียนแบบเครื่องมือกล 2

1-3-2

วิชาบังคับกอน 2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบ และแบบสั่งงาน
2. มีทักษะการเขียนแบบภาพประกอบ และภาพแยกชิ้น
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความประณีตรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการอานแบบและเขียนแบบ
2. อานแบบและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น ภาพถอดประกอบ และแบบสั่งงานตามหลักการ
เขียนแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบ เขียนแบบเครื่องมือกล อานแบบ สเก็ตซภาพชิ้นสวนเครื่องมือกล
เขียนแบบภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ (Assembly) ภาพถอดประกอบ (Explode) เขียนตารางรายการชิ้นสวน (List
of Part) สัญลักษณงานเชื่อม สัญลักษณ GD&T
2102-2102

ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2

2-6-4

วิชาบังคับกอน 2102-2008 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือกลผลิตชิ้นสวน
2. มีทักษะผลิตชิ้นสวนดวยเครือ่ งกลึง เครือ่ งกัด และเครื่องเจียระไน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติการติดตั้งอุปกรณประกอบ ขึ้นรูปชิ้นสวนเครื่องมือกล และวัด ตรวจสอบ
2. บํารุงรักษาเครื่องมือกล อุปกรณประกอบเครื่องมือกล และเครื่องมือวัดตามคูมือการใชงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกล อุปกรณประกอบ กลึงควานรู กลึงเกลียวสี่เหลี่ยมนอกและใน
เกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูนอกและใน พิมพลาย กัดขึ้นรูปชิ้นสวน ใชหัวแบงในการปฏิบัติงาน กัดเฟองตรง กัดรอง
เจียระไนราบ เจียระไนทรงกระบอก ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลัก
ความปลอดภัย
2102-2103

ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 3

2-6-4

วิชาบังคับกอน 2102-2102 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน และอุปกรณพิเศษ
2. มีทักษะผลิตชิ้นสวนดวยเครือ่ งกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน และอุปกรณพิเศษ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. กลึงขึ้นรูปชิ้นสวนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
2. กัดขึ้นรูปชิ้นสวนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
3. เจียระไนขึ้นรูปชิ้นสวนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล อุปกรณประกอบ ขึ้นรูปชิ้นสวนดวยการกลึงเกลียวหลายปาก
กลึงโคง กลึงดวยชุดอุปกรณพเิ ศษ กัดขึ้นรูป กัดเฟองเฉียง เฟองดอกจอก กัดรองหางเหยีย่ ว กัดรองตัวที กัดดวย
ชุดอุปกรณพิเศษ เจียระไนรู เจียระไนเรียวใชเครื่องมือวัดตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตาม
หลักความปลอดภัย
2102-2104

ซอมบํารุงเครื่องมือกล

0-6-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการซอมบํารุงรักษา การถอดประกอบเครื่องมือกล
2. มีทักษะการซอมบํารุงเครื่องมือกล การถอดประกอบเครื่องมือกล
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ซอมบํารุงเครื่องมือกลตามหลักการ และกระบวนการ
2. ผลิตชิ้นสวนทดแทนตามหลักการ และกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการซอมบํารุงเครื่องมือกล การบํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) การ
บํารุงรักษาหลังเกิดเหตุขัดของ (Breakdown Maintenance) ในงานเครื่องมือกล ศึกษาคูมือ ถอดประกอบชิ้นสวน
ปรับตั้ง ติดตั้ง หลอลื่น จัดเตรียมอะไหล จัดทําชิ้นสวนทดแทนอยางงาย บํารุงรักษาระบบนิวแมติกสและไฮดรอ
ลิกสเบื้องตน ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน บันทึกประวัติการบํารุงรักษา ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2105

ลับคมเครื่องมือตัด

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือตัด มุมของคมตัด การลับคมตัดเดี่ยว การลับคมตัดหลายคมตัด
2. มีทักษะการลับคมตัดเดี่ยว การลับคมตัดหลายคมตัด
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการลับคมเครื่องมือตัด
2. ลับคมเครื่องมือตัดตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด และวัสดุเครื่องมือตัด เครื่องมือตัดคมตัดเดี่ยว หลายคมตัด มุมคมตัด การ
ลับคมตัดดอกสวาน ดอกกัด มีดกัด มีดกลึง วัดและตรวจสอบเครื่องมือตัด การบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติ
ตามกฎความปลอดภัย
2102-2106

ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล

0-6-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ มาตรฐาน วิธีการในงานขูดปรับ การใชเครื่องมือและการตรวจสอบ
2. ปฏิบัติงานปรับผิวงานดวยวิธีการขูดปรับ งานประกอบ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ปรับ ชิ้นสวนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกลตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบและทดสอบตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นสวนเครื่องมือกล แบบงาน ใชเครื่องมือกลและอุปกรณ ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือ
กล ปรับผิวแนวราบ ผิวโคง ดวยตะไบ เหล็กขูด หินเจียระไน หินขัด กระดาษทราย ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล
ตามแบบ ตรวจสอบและทดสอบ บํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบตามหลักความ
ปลอดภัย
2102-2107

หลอโลหะ

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและวิธีหลอโลหะ
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการทําแบบหลอ การเทน้ําโลหะและการตกแตงชิ้นงานหลอ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การหลอโลหะและการตกแตงชิ้นงาน
2. หลอชิ้นงานตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กรรมวิธีการหลอโลหะเบื้องตน การแกไขขอบกพรอง ประเภทของงาน
หลอ ชนิดของเตาหลอม ชนิดของกระสวน สมบัติ และสวนผสมของทรายหลอ สารเคมีที่ใชในงานหลอ เครื่องมือ
อุปกรณในการทําแบบหลอ การบํารุงรักษาเครื่องมือ และความปลอดภัยในการหลอโลหะ ปฏิบัติงานทํากระสวน
อยางงาย ทําไสแบบ การใชเครื่องมืออุปกรณทําแบบหลอ การหลอม การเทน้าํ โลหะ การตกแตงชิ้นงานหลอ
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2108

ชุบเคลือบผิวโลหะ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ วิธีการเคลือบผิวโลหะทางเคมี-ไฟฟา และพลาสติก
2. ปฏิบัติชุบเคลือบผิวโลหะทางเคมี-ไฟฟา และพลาสติก แกไขขอบกพรองที่เกิดจากการชุบเคลือบผิว
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการชุบเคลือบผิวโลหะ
2. ชุบเคลือบผิวโลหะตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการ วิธีการชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีทางเคมี-ไฟฟา และ
พลาสติก การเตรียมพื้นผิวชิ้นงาน การแกไขขอบกพรองที่เกิดจากการชุบเคลือบผิว ปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวโลหะ
ดวยวิธีทางเคมี-ไฟฟา และพลาสติก
2102-2109

ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี

0-6-2

วิชาบังคับกอน : 2102-2009 โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ โครงสรางและสวนประกอบของเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2. เขียนโปรแกรมเอ็นซี และปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลซีเอ็นซี
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนโปรแกรมเอ็นซี ตามหลักการและกระบวนการ
2. ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซีตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกลซีเอ็นซี หลักการ ชนิดของเครื่องมือกลซีเอ็นซี กําหนดขั้นตอนการทํางาน
เตรียมวัสดุ เครือ่ งมือ อุปกรณ เครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซี เขียนโปรแกรม เอ็นซี และปอนโปรแกรมงาน
กลึง งานกัดขั้นพื้นฐาน ทดสอบแกไขโปรแกรม ปฏิบัติงานขึ้นรูปชิ้นสวนดวยเครื่องกลึงซีเอ็นซี เครื่องกัดซีเอ็นซี
ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกลซีเอ็นซี ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2110

ระบบสงกําลังเครื่องมือกล

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของระบบสงกําลังเครื่องมือกล
2. คํานวณการสงกําลังเครื่องมือกล
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ การคํานวณการสงกําลังเครือ่ งมือกล
2. ประยุกตการสงกําลังในงานเครื่องมือกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบสงกําลัง วิธีการสงกําลังของเครื่องมือกลแบบตางๆ เครื่องเจาะ
เครื่องกลึง เครือ่ งไส เครื่องเจียระไน เครื่องกัด คํานวณการสงกําลัง
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สาขางานแมพิมพโลหะ
2102-2201

แมพิมพโลหะเบื้องตน

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของแมพิมพโลหะ
2. อธิบายหลักการทํางานของแมพิมพโลหะ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี รับผิดชอบ ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทํางานของแมพิมพโลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแมพิมพโลหะ ชนิดของแมพิมพโลหะ ชิ้นสวนมาตรฐานของแมพิมพโลหะ ชนิดและ
รูปรางของวัสดุชิ้นงาน หลักการขึ้นรูปโลหะ ชนิดและหลักการทํางานของเครื่องปม (Press Machine) และอุปกรณ
ชวยในงานแมพิมพโลหะ
2102-2202

เขียนแบบแมพิมพโลหะ

1-3-2

วิชาบังคับกอน : 2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบและเขียนแบบแมพิมพโลหะ
2. เขาใจหลักการการเขียนภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ และชิ้นสวนมาตรฐาน
3. มีทักษะการเขียนภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ และชิ้นสวนมาตรฐาน
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบและเขียนแบบแมพิมพโลหะ
2. อานแบบและเขียนแบบ ภาพแยกชิ้น และภาพประกอบตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแบบแมพิมพโลหะ ชิ้นสวนและชิ้นสวนมาตรฐานแมพิมพ อานแบบ สเก็ตซ
ภาพชิ้นสวนแมพิมพโลหะ เขียนแบบแมพิมพโลหะ ภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ (Assembly) ภาพถอดประกอบ
(Explode) ภาพชิ้นสวนมาตรฐาน (Standard Part) เขียนตารางรายการแบบ (List of Part) สัญลักษณ GD&T
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2102-2203

ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2008 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะตามมาตรฐาน การใชเครื่องมือ อุปกรณ และการวัด
ตรวจสอบ
2. มีทักษะการผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ วัดและตรวจสอบ ชิ้นสวนแมพิมพโลหะ ประกอบ ชุดดาย
(Die Set)
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นสวนแมพิมพโลหะ ใชเครื่องมือกล และอุปกรณประกอบ (Attachment)
เจาะ ควานรู กลึงเรียว กัดผิวราบ กัดบาฉาก กัดรอง ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ ประกอบดวย Lower Plate
Upper Plate Guide Post Shank Die Holder Punch Holder Stripper Plate Back Plate ประกอบชุดดาย
(Die Set) ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2204

ผลิตแมพิมพตัด

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2203 ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการผลิตชิ้นสวนแมพิมพตัด
2. มีทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณการผลิตแมพิมพตัด อบชุบ ประกอบชุดแมพิมพตัด ตรวจสอบ
ติดตั้ง และทดลองแมพิมพตัด
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพตัดตามหลักการและกระบวนการ
2. อบชุบชิ้นสวนแมพิมพตัดตามหลักการและกระบวนการ
3. ประกอบแมพิมพตัดตามหลักการและกระบวนการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแมพิมพตัดเจาะ ใชเครื่องมือกลและอุปกรณ เลือกวัสดุชิ้นงาน วัสดุแมพิมพ
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพตัด อบชุบพันซ และดาย (Punch and Die) ปรับ ประกอบชิ้นสวนแมพิมพตัด ติดตั้ง ทดลอง
แมพิมพ ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2205

ผลิตแมพิมพขึ้นรูป

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2203 ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของแมพิมพขึ้นรูป การผลิตชิ้นสวนและประกอบ
2. มีทักษะการเลือกใชวัสดุ เครื่องมือกลและอุปกรณ
3. มีทักษะการอบชุบ ประกอบแมพิมพ ตรวจสอบ ติดตั้ง และทดลอง
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพขึ้นรูปตามหลักการและกระบวนการ
2. อบชุบชิ้นสวนแมพิมพขึ้นรูปตามหลักการและกระบวนการ
3. ประกอบแมพิมพขึ้นรูปตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแมพิมพขึ้นรูป ใชเครื่องมือกลและอุปกรณประกอบ (Attachment) เลือกวัสดุ
แมพิมพ วัสดุชนิ้ งาน ผลิตชิ้นสวนแมพิมพขึ้นรูป (Forming Die) อบชุบพันซ และดาย (Punch and Die) วัดและ
ตรวจสอบ ประกอบแมพิมพขึ้นรูป ติดตั้ง ทดลองแมพิมพ บํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความ
ปลอดภัย
2102-2206

ผลิตแมพิมพแบบตอเนื่อง

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2204 ผลิตแมพิมพตัด
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของแมพิมพแบบตอเนื่อง (Progressive Die)
2. มีทักษะการเลือกใชวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ ผลิตแมพิมพแบบตอเนื่อง (Progressive Die)
3. มีทักษะการอบชุบ ประกอบแมพิมพแบบตอเนื่อง (Progressive Die) ตรวจสอบ ติดตั้ง และทดลอง
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการผลิตแมพิมพแบบตอเนื่อง
2. ผลิตแมพิมพแบบตอเนื่องตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแมพิมพแบบตอเนื่อง (Progressive Die) ใชเครื่องมือกลและอุปกรณประกอบ
(Attachment) เลือกวัสดุแมพิมพ วัสดุชิ้นงาน ผลิตชิ้นสวนแมพิมพแบบตอเนื่อง (Progressive Die) อบชุบพันซ และ
ดาย (Punch and Die) วัดตรวจสอบ ประกอบชิ้นสวนแมพิมพ ติดตั้ง ทดลองแมพิมพ บํารุงรักษาเครื่องมือกล
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2207

ปมโลหะเบื้องตน

1-3-2

วิชาบังคับกอน : 2102-2201 แมพิมพโลหะเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจชนิดและหลักการทํางานของเครื่องปมโลหะ(Press Machine)
2. มีทักษะการเลือกใชวัสดุชิ้นงาน เครื่องมือและอุปกรณที่ใชกับเครื่องปมโลหะ
3. มีทักษะการติดตั้งแมพิมพ ทดลองปมขึ้นรูปโลหะ และตรวจสอบชิ้นงาน
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการปมโลหะ
2. เลือกวัสดุและเครื่องปมตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องปมโลหะ (Press Machine) ชนิด สวนประกอบ หลักการทํางานของ
เครื่องปมโลหะ การเลือกใชเครื่องปมโลหะใหเหมาะสมกับชิ้นงานและแมพิมพ การติดตั้งแมพิมพกับเครื่องปม
โลหะ อุปกรณประกอบการปอนวัสดุชิ้นงาน ปฏิบัติการปมขึ้นรูปโลหะดวยเครื่องปมโลหะ ตรวจสอบความถูก
ตองของชิ้นงาน ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2208

ซอมบํารุงแมพิมพโลหะ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการบํารุงรักษาแมพิมพโลหะ
2. มีทักษะการบํารุงรักษาเชิงปองกัน เชิงปรับปรุงแกไขแมพิมพโลหะ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการซอมบํารุงแมพิมพโลหะ
2. ซอมบํารุงแมพิมพโลหะตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแมพิมพโลหะ บํารุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance) บํารุงรักษาหลัง
เกิดเหตุขัดของ (Breakdown Maintenance) ในงานแมพิมพโลหะ ศึกษาภาพประกอบแมพิมพ ถอดประกอบ
ชิ้นสวน ปรับตั้ง ติดตั้ง หลอลื่น จัดเตรียมอะไหล บํารุงรักษาระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส บันทึกประวัติ
การบํารุงรักษา การเคลื่อนยาย จัดเก็บแมพิมพ เก็บตัวอยางชิ้นงาน ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย

สาขาแมพิมพพลาสติก
2102-2301

แมพิมพพลาสติกเบื้องตน

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจชนิดและสมบัติของพลาสติก
2. เขาใจประเภท วัสดุ และชิ้นสวนแมพิมพ
3. เขาใจชนิดของเครื่องจักรที่ใชในการขึ้นรูปผลิตภัณฑพลาสติก
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดี รับผิดชอบ ตรงตอเวลา
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการแมพิมพพลาสติก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับชนิดพลาสติกและสมบัติทางกล ทางความรอน ขอมูลในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ ประเภทของ
แมพิมพ หลักการทํางานของแมพิมพฉีด (Injection Mold) แมพิมพเปา (Blow Mold) แมพิมพอัด (Compression
Mold) แมพิมพขึ้นรูปดวยสูญญากาศ (Vacuum Mold) แมพิมพอัดรีด (Extrusion Mold) ชิ้นสวนมาตรฐานสําหรับ
งานแมพิมพพลาสติก วัสดุแมพิมพ เครื่องฉีดพลาสติก เครื่องเปาพลาสติก เครื่องอัดพลาสติกและอุปกรณชวยใน
งานแมพิมพพลาสติก
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2102-2302

ฉีดพลาสติกเบื้องตน

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูชนิดและประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก
2. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องฉีดพลาสติก
3. ปฏิบัติงานฉีดพลาสติก
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการฉีดพลาสติก
2. ฉีดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด ประเภท หลักการทํางานของเครื่องฉีดพลาสติก เตรียมพลาสติก แมพิมพ
เครื่องฉีด ติดตั้งแมพิมพ ปรับระยะการปด-เปด ปรับตั้งพารามิเตอร ทําการฉีดและตรวจสอบความสมบูรณของ
ผลิตภัณฑ ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2303

เขียนแบบแมพิมพพลาสติก

1-3-2

วิชาบังคับกอน : 2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติก
2. อานแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติก
3. ใชสัญลักษณ GD&T ในงานเขียนแบบแมพิมพพลาสติก
4. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบแมพิมพพลาสติก
2. อานแบบและเขียนแบบแมพิมพพลาสติกตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแบบแมพิมพพลาสติก ชิ้นสวนและชิ้นสวนมาตรฐานแมพิมพ อานแบบ สเก็ตซ
ชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก เขียนแบบแมพิมพพลาสติก ภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ (Assembly) ภาพถอดประกอบ
(Explode) ภาพชิ้นสวนมาตรฐาน (Standard Part) เขียนตารางรายการแบบ (List of Part) สัญลักษณ GD&T
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2102-2304

ผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2008 ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูจักชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
2. เขาใจหลักการทํางานชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
3. มีทักษะในการใชเครื่องมือกลผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบแมพิมพพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก ใชเครื่องมือกลผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
ประกอบเปนชุดแมพิมพ (Mold Based) ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลัก
ความปลอดภัย
2102-2305

ผลิตแมพิมพฉีด

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2304 ผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของแมพิมพฉีดพลาสติก
2. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพฉีดพลาสติก
3. มีทักษะการปรับ ประกอบแมพิมพพลาสติกและทดลองฉีด
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตชิ้นสวยแมพิมพฉีดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบแมพิมพฉีดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานผลิตชิ้นสวนแมพิมพฉีดพลาสติกแบบสองแผน (Two Plate) ผลิตชิ้นสวน
แมพิมพตัวเมีย (Cavity) แมพิมพตัวผู (Core) ระบบหลอเย็น (Cooling) ทางวิ่งและทางเขา (Runner and Gate) ระบบ
ปลดชิ้นงาน (Ejector) ขัดผิว (Polishing) ปรับ ประกอบ ติดตั้งและทดลองฉีด ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบและ
บํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
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2102-2306

ผลิตแมพิมพเปา

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2304 ผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของแมพิมพเปา
2. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพเปา
3. มีทักษะการปรับ ประกอบแมพิมพเปาและทดลองเปา
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพเปาพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบแมพิมพเปาพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานผลิตชิ้นสวนแมพิมพเปา ผลิตสวนคอ (Neck) สวนลําตัว (Body) สวนลาง
(Bottom) สวนรับหัวเปา (Buffer) ระบบหลอเย็น (Cooling) ขัดผิว (Polishing) ปรับ ประกอบ ติดตั้งและทดลองเปา
ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2307

ผลิตแมพิมพอัด

2-6-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของแมพิมพอัด
2. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพอัด
3. มีทักษะปรับ ประกอบแมพิมพอัดและทดลองอัด
4. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ผลิตชิ้นสวนแมพิมพอัดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบแมพิมพอัดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานผลิตแมพิมพอัด ผลิตชิ้นสวนแมพิมพตัวเมีย (Cavity) แมพิมพตัวผู (Core)
ระบบหลอเย็น (Cooling) ระบบปลดชิ้นงาน (Ejector) ขัดผิว (Polishing) ปรับ ประกอบ ติดตั้งและทดลองอัด ใช
เครื่องมือวัด ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
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สาขาผลิตชิ้นสวนยานยนต
2102-2401

เขียนแบบชิ้นสวนยานยนต

1-3-2

วิชาบังคับกอน : 2102-2001 เขียนแบบเครื่องมือกล 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบชิ้นสวนยานยนต
2. มีทักษะในการเขียนภาพแยกชิ้น ภาพประกอบชิ้นสวนยานยนต
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการอานแบบและเขียนแบบ
2. อานแบบและเขียนแบบภาพประกอบ ภาพแยกชิ้น และแบบสั่งงานตามหลักการเขียนแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบและเขียนแบบชิ้นสวนยานยนต สเก็ตซภาพ เขียนแบบภาพประกอบ
ภาพแยกชิ้น ภาพตัดชิ้นสวนยานยนต การกําหนดคุณภาพผิว พิกัดความเผื่อ สัญลักษณงานเชื่อม สัญลักษณ GD&T
การเขียนภาพชวย และเขียนตารางรายการชิ้นสวน (List of Part) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
2102-2402
กรรมวิธีการผลิตชิ้นสวนยานยนต
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของกระบวนการผลิตยานยนต
2. เลือกกระบวนการผลิตชิ้นสวนยานยนตใหเหมาะสมกับงาน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความปลอดภัย มีความรับผิดชอบตอตนเองและ
สวนรวม
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการของกรรมวิธกี ารผลิตชิ้นสวนยานยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการผลิตยานยนต กระบวนการผลิตชิ้นสวนยานยนตดว ยการขึ้นรูป
รอน การขึ้นรูปเย็น กรรมวิธีทางไฟฟา การปรับปรุงสมบัติของวัสดุ การเลือกกรรมวิธีการผลิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
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2102-2403

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1

2-6-4

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือกลผลิตชิ้นสวนยานยนต
2. ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องกลึง เครื่องกัด และเครือ่ งเจียระไน
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และ
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. กลึงชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
2. กัดชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
3. เจียระไนชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือกล อุปกรณประกอบ (Attachment) กลึงควานรู กลึงเกลียวสี่เหลีย่ ม
นอกและใน กลึงเกลียวสี่เหลีย่ มคางหมูนอกและใน พิมพลาย กัดขึ้นรูปชิ้นสวน ใชหัวแบงชวยในการปฏิบัติงาน
กัดเฟองตรง กัดรอง เจียระไนราบ เจียระไนทรงกระบอก ใชเครื่องมือวัด ตรวจสอบ และบํารุงรักษาเครื่องมือกล
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
2102-2404

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 2

2-6-4

วิชาบังคับกอน : 2102-2403 ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจการผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน อุปกรณพิเศษ
2. ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจียระไน อุปกรณพิเศษ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. กลึงชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
2. กัดชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
3. เจียระไนชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องมือกล อุปกรณประกอบ (Attachment) ขึ้นรูปชิ้นสวนดวยการกลึง
เกลียวหลายปาก กลึงโคง กลึงดวยชุดอุปกรณพิเศษ กัดขึ้นรูป กัดเฟองเฉียง เฟองดอกจอก กัดรองหางเหยี่ยว กัด
รองตัวที กัดดวยชุดอุปกรณพเิ ศษ เจียระไนรู เจียระไนเรียว ใชเครื่องมือวัดตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือกล
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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2102-2405

สียานยนต

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการจําแนกงานสีอุตสาหกรรม และการใชสีอุตสาหกรรมชนิดตางๆ
2. เขาใจในการเลือกใชอุปกรณ เตรียมผิวงานสําหรับงานสีประเภทตางๆ
3. เขาใจกรรมวิธกี ารทําสียานยนต
4. มีกิจนิสัยในการทํางาน ใชชุดอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลตามกฎความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานสีในอุตสาหกรรม และการเลือกใชสีอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับงานพนสี ชนิด สมบัติ การใชสีประเภทตางๆ ในงานอุตสาหกรรมยานยนต หลักการเตรียม
ผิวงาน อุปกรณงานสี หลักการพนสี วิธีการเตรียมงานและแกไขขอบกพรองในงานสี การบํารุงรักษาเครื่องมือ
2102-2406

ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล

0-6-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการ มาตรฐาน วิธีการในงานขูดปรับ การใชเครื่องมือและการตรวจสอบ
2. ปฏิบัติงานปรับผิวงานดวยวิธีการขูดปรับ งานประกอบ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบตอตนเอง สวนรวม และปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. ปรับ ชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
2. ประกอบชิ้นสวนยานยนตตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นสวนเครื่องมือกล แบบงาน ใชเครื่องมือกลและอุปกรณ ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือ
กล ปรับผิวแนวราบ ผิวโคง ดวยตะไบ เหล็กขูด หินเจียระไน หินขัด กระดาษทราย ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล
ตามแบบ ตรวจสอบและทดสอบ บํารุงรักษาเครื่องมือกล ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบตามหลักความ
ปลอดภัย
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