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คํานํา 
 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 พัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
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ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ท้ังในระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาติ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบ
และวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ความสนใจและโอกาสของตน สงเสริมการประสานความ
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ดําเนินการทุกทานเปนอยางสูงไว ณ ท่ีนี้ 
 
 
 
       กระทรวงศึกษาธิการ 
                  2545 



 

 

สารบัญ 
 

 หนา 
คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ อศ 1003/2545 
คําสั่งกรมอาชีวศึกษา ที่  1019/2546 
หลักการ ............................................................................................................................. 1 
จุดหมาย ............................................................................................................................. 2 
หลักเกณฑการใชหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  พทุธศักราช 2545 ............................. 3 
รหัสหลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  พทุธศักราช 2545.................................................. 6 
โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชพี  พุทธศักราช 2545 
 สาขาวิชาการตอเรือ ........................................................................................ 7 
 สาขาวิชาแวนตาและเลนส............................................................................ 43 
 สาขาวิชาการพิมพ ........................................................................................ 65 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงทอ ......................................................................... 101 
 สาขาวิชาเคมีส่ิงทอ ..................................................................................... 121 
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป ....................................................... 141 
จุดประสงค มาตรฐาน คําอธิบายรายวิชารายวิชาชีพพื้นฐาน(เรียนรวม) ............................ก 
จุดประสงค มาตรฐาน คําอธิบายหมวดวิชาสามัญ .............................................................ข 
ภาคผนวก 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช 2545

หลักการ

1. เปนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหลังมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อพัฒนากําลังคนระดับฝ
มือใหมีความชํานาญเฉพาะดาน มีคุณธรรม บุคลิกภาพ และเจตคติที่เหมาะสม สามารถ
ประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอด
คลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ

2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เพื่อเนนความชํานาญเฉพาะดานดวย
การปฏิบัติจริง สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน ถายโอนผลการ
เรียน  สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระได

3. เปนหลักสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวางหนวย
งานและองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน

4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
ใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพของชุมชนและทองถิ่น
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จุดหมาย

1. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นําไปปฏิบัติ
งานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกวิถีการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพไดอยาง
เหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ

2. เพ่ือใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ สามารถสรางอาชีพ  มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ

3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน
สามารถทํางานเปนหมูคณะไดด ีโดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น

4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม  ทั้งในการทํางาน  การอยูรวมกัน  มีความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว  หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาต ิ   อุทิศตนเพื่อสังคม  เขาใจและเห็นคุณคา
ของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่ง
แวดลอมท่ีดี

5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ด ี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพน้ัน ๆ

6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและ
โลกปจจุบัน มีความรักชาต ิ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไวซึ่ง
ความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริยเปนประมุข
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หลักเกณฑการใชหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรน้ี ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนท่ีกําหนด และนํา

ผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได  สามารถโอนผลการเรียน  และขอเทียบความรูและ
ประสบการณได

1.2 การจัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติจริง โดยสามารถนํารายวิชาไปจัดฝกในสถานประกอบ-
การ ไมนอยกวา  1  ภาคเรียน

2. เวลาเรียน
2.1 ในปการศึกษาหน่ึง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติ ภาคเรียนละ 20 สัปดาห โดยมี

เวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามท่ีกําหนด และสถานศึกษาอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีก
ตามท่ีเห็นสมควร  ประมาณ  5  สัปดาห

2.2 การเรียนในระบบช้ันเรียน  ใหสถานศึกษาเปดทําการสอนไมนอยกวาสัปดาหละ 5 วัน คาบละ
60  นาที  (1 ช่ัวโมง)

3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 102 หนวยกิต   การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังน้ี

3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  1 ช่ัวโมงตอสัปดาห ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  20 ช่ัวโมง  มีคา  1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาท่ีประกอบดวยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหบูรณาการการเรียนการสอน  กําหนด  2 - 3

ช่ัวโมงตอสัปดาห   ตลอดภาคเรียนไมนอยกวา  40 - 60  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต
3.3 รายวิชาท่ีนําไปฝกงานในสถานประกอบการ กําหนดเวลาในการฝกปฏิบัติงานไมนอยกวา 40  ชั่ว

โมง  มีคา 1 หนวยกิต
3.4 การฝกอาชีพในระบบทวิภาคี ใชเวลาฝกไมนอยกวา  40  ช่ัวโมง  มีคา  1  หนวยกิต
3.5 การทําโครงการ ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
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4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช  2545  (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  แบงเปน

3  หมวดวิชา  ฝกงาน  และกิจกรรมเสริมหลักสูตร  ดังน้ี
4.1 หมวดวิชาสามัญ  แบงเปน

4.1.1 วิชาสามัญท่ัวไป  เปนวิชาท่ีเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต
4.1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ  เปนวิชาท่ีเปนพ้ืนฐานสัมพันธกับวิชาชีพ

4.2 หมวดวิชาชีพ  แบงเปน
4.2.1 วิชาชีพพื้นฐาน เปนกลุมวิชาชีพสัมพันธท่ีเปนพ้ืนฐานท่ีจําเปนในประเภทวิชาน้ัน ๆ
4.2.2 วิชาชีพสาขาวิชา  เปนกลุมวิชาชีพหลักในสาขาวิชาน้ัน ๆ
4.2.3 วิชาชีพสาขางาน  เปนกลุมวิชาชีพท่ีมุงใหผูเรียนมีความรูและทักษะเฉพาะดานใน

   งานอาชพีตามความถนัดและความสนใจ
4.2.4 โครงการ

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 ฝกงาน
4.5 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามกําหนดไวในโครงสรางของแตละ

ประเภทวิชาและสาขาวิชา  สวนรายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาสามารถจัดตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
หรือจัดตามความเหมาะสมของสภาพทองถ่ิน   ท้ังน้ี สถานศึกษาตองกําหนดรหัสวิชา จํานวนคาบเรียนและ
จํานวนหนวยกิตตามระเบียบท่ีกําหนดไวในหลักสูตร

5. โครงการ
5.1 สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนจัดทําโครงการในภาคเรียนท่ี 6  ไมนอยกวา 160 ช่ัวโมง  กําหนดให

มีคา  4  หนวยกิต
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน ๆ

6. ฝกงาน
6.1 ใหสถานศกึษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ   อยางนอย 1 ภาคเรียน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน
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7. การเขาเรียน
พื้นความรูและคุณสมบัติของผูเขาเรียน ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการ

ศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545   พ.ศ. 2546

8. การประเมินผลการเรียน
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545   พ.ศ. 2546

9. กิจกรรมเสริมหลักสตูร
สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงคณุธรรมจริยธรรม คานิยม ระเบียบวินัยของตนเอง และ

สงเสริมการทํางาน   ใชกระบวนการกลุมในการทําประโยชนตอชุมชน   ทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม   โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน

10. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
10.1 ประเมินผานรายวิชาในหมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี ตามท่ีกําหนดไว

ในหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
10.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตรแตละประเภทวิชาและสาขาวิชา
10.3 ไดคาระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่ากวา 2.00
10.4 เขารวมกิจกรรมและผานการประเมินทุกภาคเรียน
10.5 ประเมินผานมาตรฐานวิชาชีพสาขาวิชา

11. การแกไขและเปล่ียนแปลงหลักสตูร
11.1 ใหอธิบดกีรมอาชีวศึกษาเปนผูมีอํานาจในการเพ่ิมเติม ปรับปรุง หรือยกเลิกประเภทวิชา สาขา

วิชา สาขางาน รายวิชา และโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2545  ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545

11.2 ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจเพ่ิมเติม  แกไข  เปลี่ยนแปลงรายวิชาตาง ๆ   ในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545   โดยตองรายงานใหตนสังกัดทราบ
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1 2 3 4 - 5 6 7 8 (ชั่วโมง)

ลําดับที่วิชา 01 -  99

2 0 0 0 วิชาเรียนรวม(หมวดวิชาสามัญ) 11 กลุมวิชาภาษาไทย 01-19 ทั่วไป
12 กลุมวิชาภาษาอื่น ๆ 20-99 พ้ืนฐานวิชาชีพ
13 กลุมวิชาสังคมศึกษา
14 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
15 กลุมวิชาคณิตศาสตร
16 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลานามัย

2 0 0 1 วิชาเรียนรวม(วิชาชีพสัมพันธ) 00 วิชาเรียนรวม(วิชาชีพสัมพันธ)

2 0 0 2 วิชาเรียนรวม(กิจกรรมเสริมหลักสูตร) 00 กิจกรรมรวมหลักสูตร

2 1 0 0 วิชาเรียนรวม(ประเภทวิชา) 10 วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมประเภทวิชา)
1X วิชาชีพพ้ืนฐาน(รวมกลุม/คณะวิชา)

2 1 X X สาขาวิชา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1X วิชาชีพสาขาวิชา
2X-3X  วิชาชีพสาขาวิชา/สาขางาน
4X รายวิชาทวิภาคีสาขางาน
50 โครงการ

  

0 วิชาเรียนรวม 5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 6 ประเภทวิชาประมง
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 7 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทียว
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม 8 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
4 ประเภทวิชาคหกรรม

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หนวยกิต

รหัสหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ปวช.

ช่ือวิชา

หลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา/วิชาเรียนรวม กลุมวิชา ลําดับที่วิชาสามัญ



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการตอเรือ

จุดประสงค

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาพลานามัย
นํามาใชในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานอาชีพ การประกอบธุรกิจ คอมพิวเตอร อาชีว  
อนามัย และความปลอดภัย  สิ่งแวดลอมและการเพิ่มผลผลิต

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานอุตสาห
กรรม การอานแบบและเขียนแบบเรือ การเลือกใชวัสดุในงานตอเรือ งานเครื่องยนตเรือ  
งานไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเรือ  งานปรับและงานเครื่องมือกล

4. เพื่อใหปฏิบัติงานเรือไดโดยผานเกณฑทดสอบตามมาตรฐานที่กําหนด สามารถปฏิบัติ
งานในสถานประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ ใชความรูและทักษะพื้นฐานใน
การศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได

5. เพื่อใหมีความสามารถเขียนแบบในงานเรือ ติดต้ังทอในเรือ การจัดการอูเรือ
6. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ
วินัย  เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมและปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย

สาขางานตอเรือโลหะ
7. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการติดต้ังประกอบโครงสรางเรือโลหะ ประกอบเปลือกเรือ ทํา
สีและปองกันตัวเรือ

8. เพ่ือใหสามารถติดต้ังประกอบโครงสรางเรือโลหะ ประกอบเปลือกเรือ ทําสีและปองกัน
ตัวเรือ
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สาขางานตอเรือไม
7. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการติดตั้งประกอบโครงสรางเรือไม ประกอบเปลือกเรือ ทําสี
ตอกหมัน ยาชัน

8. เพื่อใหสามารถติดต้ังประกอบโครงสรางเรือไม  ประกอบเปลือกเรือ ทําสีตอกหมัน    
ยาชัน

สาขางานตอเรือไฟเบอรกลาส
7. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทําแบบไม แบบไฟเบอรสําหรับหลอเรือ หลอประกอบ   
ตัวเรือ  ทําสีและปองกันตัวเรือ

8. เพื่อใหสามารถทําแบบไม แบบไฟเบอรสําหรับหลอเรือ หลอตั้งประกอบตัวเรือ  ทําสี
และปองกันตัวเรือ

สาขางานนาวาสถาปตย
7. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบโครงสรางเรือ และเขียนแบบระบบภายในเรือ
8. เพื่อใหสามารถเขียนแบบโครงสรางเรือ และเขียนแบบระบบภายในเรือ

สาขางานซอมบํารุงเรือ
7. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการซอมบํารุงเรือ
8. เพื่อใหสามารถซอมบํารุงเรือ
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
2. ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนการ
สรางเสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับตนเองและครอบครัว

3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร              
สิ่งแวดลอม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน

5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
6. อานแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
8. เช่ือมโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบ้ืองตน
9. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต
10. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล
11. เขียนแบบลายเสนและโครงสรางเรือ
12. ขยายและถายแบบเรือ
13. เขียนแบบจิ๊กและนั่งรานเรือ
14. ติดต้ังระบบทอในเรือ
15. นําเรือขึน้คานและเตรียมการซอม
16. ปลอยเรือลงนํ้าหลังการซอม
17. ทําสีและปองกันตัวเรือ

สาขางานตอเรือโลหะ
18. ติดต้ังประกอบโครงสรางเรือโลหะ
19. ประกอบเปลือกเรือโลหะ

สาขางานตอเรือไม
18. ติดต้ังประกอบโครงสรางเรือไม
19. ประกอบเปลือกเรือไม
20. ทําสีตอกหมันยาชัน
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สาขางานตอเรือไฟเบอรกลาส
18. ทําแบบหลอเรือไมและไฟเบอรกลาส
19. หลอและประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส

สาขางานนาวาสถาปตย
18. เขียนแบบเรือ
19. เขียนแบบระบบภายในเรือ
20. ออกแบบและตกแตงภายในเรือ

สาขางานซอมบํารุงเรือ
18. จัดการงานประมง
19. ซอมบํารุงโครงสรางและเปลือกเรือโลหะ
20. ซอมบํารุงโครงสรางและเปลือกเรือไฟเบอรกลาส
21. ซอมบํารุงโครงสรางและเปลือกเรือไม



สาขาวิชาการตอเรือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

11

โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการตอเรือ

------------------------------

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม  สาขาวิชาการตอเรือ  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 104 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 17 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 20 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 104 หนวยกิต
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1.  หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2)
2000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 2 (2)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2)
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3)
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)
2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*)

2.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 10 หนวยกิต
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 2 (3)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร

2.  หมวดวิชาชีพ 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 25 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2001-0001 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลติ 2 (3)
2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 2 (4)



สาขาวิชาการตอเรือ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

13

2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)
2100-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2 (4)
2100-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)
2100-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน 2 (4)
2100-1006 งานเครื่องยนตเบื้องตน 2 (4)
2100-1007 งานเครื่องมือกลเบื้องตน 2 (4)

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 17 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2102-2114 กลศาสตรเครื่องกล 2 (2)
2117-1001 เขียนแบบเรือ 1 3 (6)
2117-1002 ขยายแบบและถายแบบเรือ 3 (6)
2117-1003 เทคนิคการตอเรือและการเรือวิทยา 2 (2)
2117-1004 คณิตศาสตรชางตอเรือ 2 (2)
2117-1005 งานทอภายในเรือ 3 (6)
2117-1006 งานสีและการปองกันตัวเรือ 2 (4)

เลือกเรียนรายวิชาชีพจากสาขางานใดสาขางานหนึ่ง ตามลําดับรหัสวิชาไมนอยกวา 15 หนวยกิต
แลวเลือกเรียนรายวิชาชีพจากสาขางานใด ๆ จนครบหนวยกิตที่กําหนด

2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 20 หนวยกิต
2.3.1 สาขางานตอเรือโลหะ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2117-2101 งานเชื่อมไฟฟา 1 3 (6)
2117-2102 งานเชื่อมไฟฟา 2 3 (6)
2117-2103 งานประกอบตัวเรือโลหะ 1 3 (6)
2117-2104 งานประกอบตัวเรือโลหะ 2 3 (6)
2117-2105 งานผลิตภัณฑอุปกรณเรือ 3 (6)
2117-2106 งานเชื่อมไฟฟา 3 3 (6)
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2.3.2  สาขางานตอเรือไม
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2117-2201 งานไมเบ้ืองตน 3 (6)
2117-2202 งานประกอบตัวเรือไม 1 3 (6)
2117-2203 งานประกอบตัวเรือไม 2 3 (6)
2117-2204 เครื่องจักรกลงานไม 3 (6)
2117-2205 งานตอกหมันยาชัน 3 (6)
2117-2206 เขียนแบบเรือ 2 3 (6)

2.3.3   สาขางานตอเรือไฟเบอรกลาส
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2117-2301 งานไฟเบอรกลาสเบื้องตน 2 (4)
2117-2302 งานสรางแบบหลอไฟเบอรกลาส 3 (6)
2117-2303 งานหลอตัวเรือไฟเบอรกลาส 3 (6)
2117-2304 งานประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส 3 (6)
2117-2305 งานเสริมแข็งและโครงสราง 3 (6)
2117-2306 งานผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส 3 (6)

2.3.4.  สาขางานนาวาสถาปตย
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2117-2401 งานประกอบตัวเรือ 3 (6)
2117-2402 งานเขียนแบบโครงสรางเรือ 3 (6)
2117-2403 งานเขียนแบบระบบภายในเรือ 3 (6)
2117-2404 งานเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3 (6)
2117-2405 งานเขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร 1 3 (6)
2117-2406 งานเขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร 2 3 (6)
2117-2407 งานออกแบบและตกแตงภายในเรือ 3 (6)
2117-2408 งานประดิษฐกรรมการตอเรือ 3 (6)
2117-2409 ประมาณราคา 2 (2)
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2.3.5  สาขางานซอมบํารุงเรือ
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2117-2501 การประมงทั่วไป 2 (2)
2117-2502 การจัดการวัตถุดิบสัตวน้ํา 2 (4)
2117-2503 การซอมตัวเรือโลหะ 3 (6)
2117-2504 การซอมตัวเรือไม 3 (6)
2117-2505 การซอมตัวเรือไฟเบอรกลาส 3 (6)
2117-2506 งานไฟฟาในเรือ 2 (4)
2117-2507 งานตกแตงภายในเรือ 2 (4)
2117-2508 งานเครื่องกลเรือประมง 3 (6)
2117-2509 งานติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ 2 (4)
2117-2205 งานตอกหมันยาชัน 3 (6)
2117-2301 งานไฟเบอรกลาสเบื้องตน 2 (4)

2117-4001 ปฏิบัติงานตอเรือ 1 3 (*)
2117-4002 ปฏิบัติงานตอเรือ 2 3 (*)
2117-4003 ปฏิบัติงานตอเรือ 3 3 (*)
2117-4004 ปฏิบัติงานตอเรือ 4 3 (*)
2117-4005 ปฏิบัติงานตอเรือ 5 4 (*)
2117-4006 ปฏิบัติงานตอเรือ 6 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะห
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอย
กวา 40 ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4  โครงการ 4 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2117–5001 โครงการ 4 (*)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน  ใหมีชั่วโมงกิจกรรมรวมตลอดหลักสูตรไมนอย

กวา  200  ช่ัวโมง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - 2
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 - 2
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - 2
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - 2
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - 2
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - 2
2002-0007-12 (กิจกรรมอ่ืน ทีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - 2
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

2117-1001 เขียนแบบเรือ 1 3 (6)
2117-1002 ขยายแบบและถายแบบเรือ 3 (6)
2117-1003 เทคนิคการตอเรือและการเรือวิทยา 2 (2)
2117-1004 คณิตศาสตรชางตอเรือ 2 (2)
2117-1005 งานทอภายในเรือ 3 (6)
2117-1006 งานสีและการปองกันตัวเรือ 2 (4)
2117-2101 งานเช่ือมไฟฟา 1 3 (6)
2117-2102 งานเช่ือมไฟฟา 2 3 (6)
2117-2103 งานประกอบตัวเรือโลหะ 1 3 (6)
2117-2104 งานประกอบตัวเรือโลหะ 2 3 (6)
2117-2105 งานผลิตภัณฑอุปกรณเรือ 3 (6)
2117-2106 งานเช่ือมไฟฟา 3 3 (6)
2117-2201 งานไมเบ้ืองตน 3 (6)
2117-2202 งานประกอบตัวเรือไม 1 3 (6)
2117-2203 งานประกอบตัวเรือไม 2 3 (6)
2117-2204 เคร่ืองจักรกลงานไม 3 (6)
2117-2205 งานตอกหมันยาชัน 3 (6)
2117-2206 เขียนแบบเรือ 2 3 (6)
2117-2301 งานไฟเบอรกลาสเบ้ืองตน 2 (4)
2117-2302 งานสรางแบบหลอไฟเบอรกลาส 3 (6)
2117-2303 งานหลอตัวเรือไฟเบอรกลาส 3 (6)
2117-2304 งานประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส 3 (6)
2117-2305 งานเสริมแข็งและโครงสราง 3 (6)
2117-2306 งานผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส 3 (6)
2117-2401 งานประกอบตัวเรือ 3 (6)
2117-2402 งานเขียนแบบโครงสรางเรือ 3 (6)
2117-2403 งานเขียนแบบระบบภายในเรือ 3 (6)
2117-2404 งานเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3 (6)
2117-2405 งานเขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร 1 3 (6)
2117-2406 งานเขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร 2 3 (6)
2117-2407 งานออกแบบและตกแตงภายในเรือ 3 (6)
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2117-2408 งานประดิษฐกรรมการตอเรือ 3 (6)
2117-2409 ประมาณราคา 2 (2)
2117-2501 การประมงท่ัวไป 2 (2)
2117-2502 การจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้า 2 (4)
2117-2503 การซอมตัวเรือโลหะ 3 (6)
2117-2504 การซอมตัวเรือไม 3 (6)
2117-2505 การซอมตัวเรือไฟเบอรกลาส 3 (6)
2117-2506 งานไฟฟาในเรือ 2 (4)
2117-2507 งานตกแตงภายในเรอื 2 (4)
2117-2508 งานเคร่ืองกลเรือประมง 3 (6)
2117-2509 งานติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ 2 (4)
2117-4001 ปฏิบัติงานตอเรือ 1 3 (*)
2117-4002 ปฏิบัติงานตอเรือ 2 3 (*)
2117-4003 ปฏิบัติงานตอเรือ 3 3 (*)
2117-4004 ปฏิบัติงานตอเรือ 4 3 (*)
2117-4005 ปฏิบัติงานตอเรือ 5 4 (*)
2117-4006 ปฏิบัติงานตอเรือ 6 4 (*)
2117–5001 โครงการ 4 (*)
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2117-1001 เขียนแบบเรือ 1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการเขียนแบบเรือประเภทตางๆ การใชคําศพัท สัญลักษณและ
เสนตางๆ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเขียนแบบเรือ
3. เพื่อใหมีการรักษาความสะอาด  และมีความประณีตในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบเรือ การใชคําศพัท สัญลักษณและเสนตาง ๆ
2. เขียนแบบลายเสนเรือทองวี
3. เขียนแบบลายเสนเรือทองกลม
4. เขียนตารางออฟเซท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือเขียนแบบ ตีตารางกริด เขียนแบบลายเสนรูปดานขาง  รูป

แปลนครึง่ลํา รูปตัดกงของเรือทองวี เรือทองกลม การเขียนรูปตัดตามขวาง รูปตัดตามยาว การเขียน  ตาราง
ออฟเซทเพ่ือเตรียมงานขยายแบบ

2117-1002 ขยายแบบและถายแบบเรือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการขยายแบบและถายแบบเรือ
2. เพ่ือใหสามารถขยายแบบ ถายแบบและทําเทมเพลตช้ินสวนเรือ
3. เพื่อใหมีการรักษาความสะอาด  และมีความประณีตในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการขยายแบบเรือ
2. ขยายแบบเรือทองกลม
3. ขยายแบบเรือทองวี
4. ถายแบบและทําเทมเพลต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและวิธีการขยายแบบสวนประกอบตางๆ ของเรือทองแบน เรือ

ทองวี เรือทองกลม แสดงรอยตอโครงสรางสวนตางๆ ของเรือ การถายแบบทําเทมเพลต รวมท้ังการเก็บ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ
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2117-1003 เทคนิคการตอเรือและการเรือวิทยา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิวัฒนาการของการตอเรือและเคร่ืองมือ อุปกรณท่ีใชในการตอ
เรือ ลักษณะของโรงตอเรือ อูเรือ คานเรือ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการจําแนก ลักษณะ ประโยชน การใชงาน วัสดุท่ีใชทําชืน้สวนโครง
สราง เปลือกเรือและอุปกรณประกอบตัวเรือ

3. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับคําศัพท สัญลักษณ กฎระเบียบ กฎหมายการใชเรือ การกูภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ วิวัฒนาการของการตอเรือ เคร่ืองมืออุปกรณท่ีใชในการตอเรือ ลักษณะของ
โรงงานตอเรือ อูเรือ และกาบเรือ

2. จําแนกลักษณะ วิธีการใช เคร่ืองมืออุปกรณในโรงงานตอเรือ อูเรือ และกาบเรือ
3. เขาใจกฎหมาย ระเบียบการใชเรือ และการตอเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิวัฒนาการการตอเรือ ลักษณะของโรงงานตอเรือ คานเรือ อูเรือ การเรียกชื่อโครงสรางสวน

ประกอบและอุปกรณประกอบเรือตางๆ  การใชสัญลักษณในงานเรือ การวางหมอนรองรับเรือ การใชเชือก
รอก กวาน อุปกรณกันกระทบ สมอเรือ การใชเรือและอุปกรณชวยชีวิต การขอความชวยเหลือ

2117-1004 คณิตศาสตรชางตอเรือ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับสมบัติของของไหล จุดศูนยกลางการลอยของ
เรือ

2. เพ่ือใหสามารถคํานวณหาพ้ืนท่ี ปริมาตร นํ้าหนักเรือ การใชกฎของซิมปสัน การหาจุดศูนย
กลางการลอยของเรือ จุดเมตาเซนเตอร ทริม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ ความประณีต ความอดทน ขยันหม่ัน
เพียร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเก่ียวกับสมบัติของไหล
2. คํานวณหาพ้ืนท่ี ปริมาตร นํ้าหนักของเรือ โดยใชกฎซิมปสัน
3. คํานวณหาคาการทรงตัวของเรือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับสมบัติของของไหล การคํานวณหาพ้ืนท่ี ปริมาตร กฎของซิมปสัน การใชตาราง

คํานวณหานํ้าหนัก โมเมนต จุดศนูยกลางการลอย จุดเมตาเซนเตอร ทริม

2117-1005 งานทอภายในเรือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการอาน เขียนแบบทอในเรือ การใชสัญลักษณ รหัส ขอ
กําหนดมาตรฐานงานระบบทอในเรือ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการขยายระบบทอ ระบบควบคุม ประกอบ ติดต้ัง ซอมบํารงุอุปกรณ
ทอนํ้า ทอลม ทอระบายอากาศในเรือ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ คิดและวางแผนการทํางานอยาง
ละเอียดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบ และสัญลักษณงานระบบทอในเรือ
2. ทําเกลียวทอดวยเคร่ืองทําเกลียวดวยมือ และเคร่ืองทําเกลียวขับดวยมอเตอร
3. เขียนแผนคล่ีระบบทอระบายอากาศในเรือ
4. ประกอบติดต้ังระบบทอในเรือ
5. ตรวจสอบรอยร่ัวของระบบทอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการอาน เขียนแบบทอในเรือ การใชสัญลักษณ รหัส ขอ

กําหนดมาตรฐานงานระบบทอในเรือ การขยายแบบระบบทอ การเขียนภาพคล่ีรอยตอทอ การเดินทอนํ้า
ทอลมและทอระบายอากาศในเรือ ดวยเกลียว การเชื่อม การแลนประสาน และหนาแปลน การตรวจสอบ
รอยร่ัวของระบบทอ

2117-1006 งานสีและการปองกันตัวเรือ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ การกัดกรอนและการเกิดสนิม วิธีการปองกันการกัดกรอน การ
เลือกเคร่ืองมืออุปกรณ การเลือกประเภทสี

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการวางแผนปองกันการกัดกรอนตัวเรือ การบํารุงรักษาเรือ การ
เตรียมพ้ืนผิว การพนสี การทาสี



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545

22

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ รูจักคิดและวางแผนงานตามลําดับ
ข้ันตอนอยางประหยัดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการกัดกรอน การเกิดสนิม และวิธีปองกันการกัดกรอนและการเกิดสนิม
2. ทาสีและทานํ้ามันเรือไม
3. ทาสีและพนสีเช้ือโลหะ
4. พนเคลือบเจลโคตเรือไฟเบอรกลาส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการปองกันการกัดกรอนและการเกิดสนิม สมบัติ ชนิด การใชงาน

ของสีประเภทตางๆ ท่ีใชกับเรือไม เรือโลหะ และไฟเบอรกลาส การเลือกใชนํ้ามันผสมสี การเตรยีมงาน
กอนการพน การทา และการเคลือบสี การยอมสี  การแกไขขอบกพรอง ตลอดจนการซอมสี

2117-2101 งานเช่ือมไฟฟา 1 3 (6)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน 2100-1005 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน)

จุดประสงครายวิชา
1.  เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการความปลอดภัยในการเช่ือม  กระบวนการเชือ่ม
2.  เพ่ือใหสามารถเลือกและใชเคร่ืองมือและอุปกรณ วัสดุงาน วัสดุส้ินเปลืองในงานเช่ือมอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. เพ่ือใหสามารถเช่ือมอารกลวดหุมฟลักซรอยตอตัวทีและเช่ือมหนาแปลน ในทาเชื่อม 1F(PA) 
2F (PB) 3F (PF/PD) 4F (PE) ผานเกณฑทดสอบตามมาตรฐานท่ีกําหนด

4. เพ่ือใหสามารถเช่ือมแกสรอยตอตัวทีทาเช่ือม 2F (PB)  และหนาแปลน 3F(PF/PD) ผานเกณฑ
ทดสอบตามมาตรฐานและตัดแกสดวยมือตามแบบท่ีกําหนด

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานท่ีดี ปฏิบัติการเช่ือมโดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวน บุคคล
ครบถวน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเก่ียวกับหลักการความปลอดภัยในการเช่ือม  กระบวนการเชือ่ม
2. เช่ือมอารกลวดหุมฟลักซรอยตอตัวทีและหนาแปลนทาเช่ือม 1F 2F 3F 4F
3. เช่ือมแกสรอยตอตัวทีทาเช่ือม 2F และหนาแปลน 3F และตัดแกสดวยมือตามแบบกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยในงานเช่ือม กระบวนการเชือ่ม เคร่ืองเช่ือมและอุปกรณในงานเช่ือม

แกสและไฟฟา วัสดุงานเช่ือม ลวดเชื่อม แกสเช่ือมและตัด รอยตอ ทาเชื่อม เทคนิคในการเชื่อม การตรวจ
สอบงานเช่ือมเบ้ืองตนและปฏิบัติงานเช่ือมเหล็กแผนบางดวยแกส รอยตอชนและรอยเช่ือมมุม งานตัดดวย
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แกส ปฏิบัติงานเช่ือมไฟฟารอยเช่ือมมุมและหนาแปลนทุกทาเช่ือม โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวน
บุคคลถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และศึกษาดูงานสถานประกอบการ

2117-2102 งานเช่ือมไฟฟา  2 3 (6)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน 2117-2101 งานเช่ือมโลหะ 1  )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความตระหนักเก่ียวกับความปลอดภัยในการเช่ือม
2. เพ่ือใหมีความเขาใจสมบัติและความสามารถในการเช่ือมของวัสดุ
3. เพ่ือใหสามารถอานและเขียนสัญลักษณในงานเช่ือม
4. เพ่ือใหสามารถพิจารณาและเรียกช่ือจุดบกพรองในงานเช่ือมชนิดตางๆ
5. เพ่ือใหสามารถใชเทคนิคการเช่ือมแนวซึมลึก (Root  Pass)  แนวเติม (Hot Pass) และแนวทับ
หนา (Cover Pass)

6. เพ่ือใหสามารถเช่ือมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาตอชนบากรองวีทาเช่ือม 1G (PA)  2G
(PB) 3G (PF/PD) 4G (PE)  ผานเกณฑทดสอบตามมาตรฐาน

7. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบงานเช่ือมดวยสายตาและการดัดงอตามมาตรฐานงานเช่ือม
8. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติการเช่ือมโดยใชอุปกรณความปลอดภัยและตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเชือ่มและตรวจสอบงานเชือ่ม สมบัติและความสามารถในการเช่ือมของวัสดุ
2. เช่ือมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาตอชนบากรองวีทาเช่ือม 1G  2G 3G  4G
3. ตรวจสอบงานเช่ือมดวยสายตาและการดัดงอตามมาตรฐานงานเช่ือม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยในงานเชื่อม สมบัติและความสามารถในการเชื่อมของชิ้นงานและ

ลวดเช่ือมชนิดตางๆ สัญลักษณในงานเช่ือม สวนตางๆ ของรอยเช่ือมมุมและรอยเช่ือมรอง ชนิดของลวด
เชื่อม การอาน WPS (Welding Procedure Specification) และ PQR (Procedure Qualification Record) จุด
บกพรองในงานเช่ือม เทคนิคในการเชื่อม การตรวจสอบงานเช่ือมดวยสายตาและการดัดงอและปฏิบัติงาน
เชื่อมไฟฟาเหล็กแผนตอชนบากรองวี ทุกทาเช่ือมดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซเซลลูโลสและเบสิก (Cellulose  
and Basic Electrode) โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตองตามหลักความปลอดภัยและอาชวีอ
นามัย
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2117-2103 งานประกอบตัวเรือโลหะ 1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเบ้ืองตนในการประกอบตัวเรือโลหะ การใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
และการวางแผนการประกอบโครงสรางเรือ

2. เพ่ือใหมีความสามารถประกอบโครงสรางเรือโลหะโดยการเช่ือม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนในการประกอบตัวเรือโลหะ
2. วางแผนการประกอบโครงสรางเรือ
3. เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและวัสดุในการตอเรือตามแบบส่ังงาน
4. ประกอบโครงสรางเรือโลหะโดยการเชื่อม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวางแผนงานประกอบโครงสรางเรือโลหะ งานรางแบบ ถาย

แบบ งานตัด งานพับ งานดัด งานข้ึนรูปโลหะ งานระดับ งานประกอบโครงสรางเรอื งานทําอุปกรณจับยึด
และชวยประกอบตัวเรือ

2117-2104 งานประกอบตัวเรือโลหะ 2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการประกอบแผนเปลือกเรือและเกงเรือ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเช่ือมประกอบเปลือกเรือและเกงเรือ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในหลักการประกอบแผนเปลือกเรือและเกงเรือ
2. วางแผนการประกอบเปลือกเรือ
3. เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและวัสดุในการประกอบตัวเรือตามแบบ
4. ประกอบเปลือกเรือและเกงเรือโดยการเช่ือม
5. ติดต้ังอุปกรณปากเรือ ทําสีตัวเรือและปลอยเรือลงนํ้า

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการประกอบแผนเปลือกเรือและเกงเรือ การจัดตําแหนงและ

ลําดับงานเช่ือม งานตกแตงผิวสําเร็จ งานติดต้ังอุปกรณปากเรือ งานทําสีตัวเรือ งานปลอยเรือลงนํ้า
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2117-2105 งานผลิตภัณฑอุปกรณเรือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการออกแบบ  การวางแผน  จัดลําดับขั้นการทํางาน
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร วัสดุอุปกรณ ทําการผลิตผลิตภัณฑอุปกรณตางๆ 
ของเรือ และควบคุมคุณภาพของงานผลิตภัณฑ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานรวมกันดวยความประณีต อดทน ตรงตอเวลา ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการออกแบบ การวางแผน จัดลําดับขั้นตอนการทํางาน
2. สรางผลิตภัณฑท่ีใชในเรือโลหะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและกระบวนการผลิต ผลิตงานผลิตภัณฑอุปกรณเรือตาม

กระบวนการเริม่จาก การออกแบบ การวางแผนจัดลําดับขั้นตอนการทํางาน การใชเคร่ืองมือ เครื่องจักร
วัสดุอุปกรณ  การควบคุมคุณภาพของงานผลิตภัณฑ

2117-2106 งานเช่ือมไฟฟา  3 3 (6)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน 2117-2102 งานเช่ือมไฟฟา 2 )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความตระหนักเก่ียวกับความปลอดภัยในการเช่ือมทิก (TIG) มิก/แม็ก (MIG/MAG)
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการของกระบวนการเช่ือมแบบอารกแกสคลุม (Gas Shielded Arc Welding) 
การเช่ือมทิก มิก/แม็ก การเช่ือมใตฟลักซ (Submerged) และการตัดพลาสมา (Plasma Cutting)

3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชเคร่ืองเช่ือม อุปกรณ วัสดุงานและวัสดุส้ินเปลือง ปรับคาพารามิเตอร
ในการเช่ือมทิก มิก/แม็ก

4. เพ่ือใหสามารถเชื่อมเดินแนว เชื่อมแผนตอชนเหล็กกลาคารบอนตํ่า เหล็กกลาไรสนิม 
(Austenitic Stainless Steel) และอะลูมิเนียมดวยกระบวนการเช่ือมทิก และ มิก/แม็ก ผาน
เกณฑทดสอบตามมาตรฐาน

5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการปฏิบัติงานเช่ือมโดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคล ตรงตอเวลา 
และใชวัสดุเช่ือมอยางประหยัด

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการเชือ่มทิก มิก/แม็ก ใตฟลักซ การตัดพลาสมา
2. เชื่อมเดินแนว เช่ือมแผนเหล็กกลาคารบอนตํ่า เหล็กกลาไรสนิม และอะลูมิเนียมดวยกระบวน
การเช่ือมทิก และ มิก/แม็ก
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความปลอดภัยในงานเช่ือมทิก (TIG) มิก/แม็ก (MIG/MAG) เคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุ

งานเช่ือม ลวดเช่ือม ชนิดและสมบัติของแกสคลุม (Gas Shielded) การนํากระบวนการเชือ่มทิก มิก/แม็ก 
การเช่ือมใตฟลักซ (Submerged) การเชือ่มและตัดพลาสมา (Plasma) ไปใชงาน และปฏิบัติงานเช่ือมเดิน
แนว เช่ือมแผนตอชนและตัวที เหล็กกลาคารบอนต่ํา เหล็กกลาไรสนิมและอะลูมิเนียมดวยทิก และ มิก/แม็ก 
ในทาราบและทาระดับ     โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตองตามหลักความปลอดภัย    และ
อาชีวอนามัย และศึกษาดูงานสถานประกอบการ

2117-2201 งานไมเบ้ืองตน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมืองานไม
2. เพ่ือใหสามารถปรับแตง ลับเคร่ืองมือ เก็บรักษาเคร่ืองมืองานไม
3. เพ่ือใหสามารถตกแตงไม เล่ือยไม ตอไม เขามุม  เจาะเดือย ผาเดือย เขาเดือย เพลาะไมเขาลิ้น 
ดัดและอัดข้ึนรูปไม

4. เพ่ือใหทํางานดวยประณีตความขยัน อดทน ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ วิธีการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมืองานไม
2. ปรับแตง ถอดประกอบ ลับคมเคร่ืองมืองานไม
3. ตกแตงไม ตอไม เขาเดือย เจาะเดือย เขาลิ้น ดัดและอัดข้ึนรูปไม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยในงานไม หลักการใชและปรับแตง การเก็บบํารุง

รักษาเคร่ืองมือพ้ืนฐานงานไม กบ เล่ือย สิ่ว คอน ขวาน สวาน  การปรับแตงพ้ืนผิวการเล่ือย การตอไม การ
เขามุมไม การเจาะร ูการผาเดือยและการเขาเดือยแบบตางๆ การเพลาะไมดวยสลักตะปู สลักไม และการเขา
รางล้ิน การดัดไมและข้ึนรูปไม

2117-2202 งานประกอบตัวเรือไม 1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการประกอบโครงสรางเรือไมและการวางแผน
การตอเรือ

2. เพ่ือใหสามารถประกอบสวนตางๆ ของเรือไม
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ คิดและวางแผนในการทํางานอยาง
ประณีต ประหยัดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการประกอบโครงสรางเรือไม
2. วางแผนการประกอบเรือไม ตามข้ันตอน
3. เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและวัสดุตามแบบส่ังงาน
4. ประกอบโครงสรางเรือไมตามแบบส่ังงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานรางแบบ งานถายแบบ งานตัด งานดัด งานสรางเคร่ืองผอนแรง 

มาตอเรือ งานประกอบตัวเรือ งานประกอบโครงสรางเรอื การทําทวนหัวทวนทาย กระดกูงู กงเรือ เพลาะ
เสริมไม  การยึดเหน่ียว การติดตั้งสวนประกอบของเรือประเภทตางๆ

2117-2203 งานประกอบตัวเรือไม 2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการเขาเปลือกเรือ ดาดฟาและเกงเรือไม
2. เพ่ือใหสามารถเขาเปลือกเรือ ดาดฟาและเกงเรือไม
3. เพ่ือใหสามารถตอกหมัน ยาชัน ทาสีเรือ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ คิดและวางแผนในการทํางานอยาง
ประณีต ประหยัดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการเขาเปลือกเรือ และเกงเรือไม
2. วางแผนการเขาเปลือกเรือไม ดาดฟา และเกงเรือ
3. เลือกใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและวัสดุในการเขาเปลือกเรือไม
4. เตรียมงาน ตอกหมัน ยาชัน ทาสีเรือได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับเขาเปลือกเรือ ประกอบดาดฟาและเกงเรือไม การยึดเหน่ียว การ

ตอกหมัน ยาชัน ทาสีเรือ การปลอยเรือลงนํ้า

2117-2204 เคร่ืองจักรกลงานไม 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชและบํารงุรักษาเครือ่งจักรกลงานไม
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2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองจักรกล ฉลุไม เจาะไม เพลาะไม กลึงไม ขัดกระดาษทราย ไสไมใหญ  
ทําบัว ลับเคร่ืองมือ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ คิดและวางแผนในการทํางานอยาง
ประณีต ประหยัดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไม
2. เลือกใชเคร่ืองจักรกล ฉลุไม เจาะไม เพลาไม กลึงไม ไสไม ทําบัว
3. ปรับแตงคมมีด คมเล่ือย ใบกบ ไสไม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยและการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไม เคร่ืองเล่ือย

สายพาน เล่ือยฉลุ เคร่ืองเจาะไม เคร่ืองเพลาะไม เคร่ืองเล่ือยวงเดือน เคร่ืองกลึงไม เครื่องขัดกระดาษทราย
เคร่ืองไสใหญ เล่ือยตัดไม  เคร่ืองลอกบัว เครื่องเจียระไน เล่ือยมือไฟฟา เล่ือยฉลุมือไฟฟา สวานไฟฟาชนิด
มือถือ

2117-2205 งานตอกหมันยาชัน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการซอมบํารุงเปลือกเรือไม เคร่ืองมือ วัสดุที่ใช
2. เพ่ือใหสามารถเตรียมงานตอกหมัน ยาชันและทาสีเรือไม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ คิดและวางแผนในการทํางานอยาง
ประณีต ประหยัดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการซอมบํารุงเปลือกเรือไม การตอกหมันยาชันเรือ
2. ตอกหมันยาชันเรือไม
3. ทาสี ทานํ้ามันเรือไม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการบํารุงรักษาเรือไม ชนิด สมบัติ การใชงานของวัสดุท่ีใช

ในการตอกหมัน ยาชัน และทาสีเรือ รวมท้ังเคร่ืองมืออุปกรณตอกหมัน ยาชันและทาสีเรือ

2117-2206 เขียนแบบเรือ  2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการเขียนแบบลายเสนเรือทองกลม การเขียนตารางออฟเซต
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2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบลายเสนเรือทองกลมลงกระดาษไขและพิมพเขียว
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ ความประณีต ความอดทน ขยันหมน
เพียร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบเรือการลงกระดาษไขและพิมพเขยีว
2. เขียนแบบลายเสนเรือทองกลมลงกระดาษไข
3. ถายพิมพเขียวจากตนฉบับ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการ วิธีการเขียนแบบลายเสนเรือทองกลม การเขียนตารางออฟเซต เขียน

แบบลายเสนเรือทองกลมลงกระดาษไขและพิมพเขียว

2117-2301 งานไฟเบอรกลาสเบื้องตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในเร่ืองคุณสมบัติและวิธีการเก็บรักษาวัสดุงานไฟเบอรกลาส
2. เพ่ือใหสามารถผสมสารเคมีแตละชนิดไดถูกตองปลอดภัย
3. เพื่อใหสามารถผลิตชิ้นงานไฟเบอรกลาสอยางงาย
4. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบและอดทนในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสมบัติ วิธีการใชและวิธีการเก็บรักษาวัสดุงานไฟเบอรกลาส
2. ผสมสารเคมีถูกตามหลักการ มาตราสวน และความปลอดภัย
3. ผลิตช้ินงานไฟเบอรกลาสอยางงาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเบ้ืองตนในงานไฟเบอรกลาส วัสดุอุปกรณที่ใช วิธีปองกัน

อันตรายอันเกิดจากการปฏิบัติงานไฟเบอรกลาส  การผสมนํ้ายาไฟเบอรกลาสในแตละชนิด

2117-2302 งานสรางแบบหลอไฟเบอรกลาส 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการสรางแบบหลอดวยวัสดุชนิดตางๆ
2. เพ่ือใหสามารถในการสรางแบบหลอชนิดตางๆ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการในการสรางแบบหลอไฟเบอรกลาส
2. สรางแบบหลอไฟเบอรกลาสดวยไม
3. สรางแบบไฟเบอรกลาสดวยไฟเบอรกลาส
4. สรางแบบหลอไฟเบอรกลาสดวยโลหะ
5. สรางแบบไฟเบอรกลาสดวยปูนพลาสเตอร
6. สรางแบบไฟเบอรกลาสดวยยางพารา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบแบบหลอ การอานแบบ การถายแบบ การสรางแบบหลอ

ดวยวัสดุชนิดตางๆ การยึดเหน่ียวแบบหลอเพ่ือความแข็งแรง การตกแตงแบบหลอ การเก็บบํารุงรักษาแบบ
หลออยางถูกวิธี

2117-2303 งานหลอตัวเรือไฟเบอรกลาส 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเลือกวัสดุ วิธีการขั้นตอนการหลอตัวเรือไฟเบอรกลาส
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการหลอตัวเรือไฟเบอรกลาส
3. เพ่ือใหมีความสามารถเลือกใช บํารุงรักษาเคร่ืองมือในการหลอตัวเรือไดอยางเหมาะสม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการรักษาความสะอาดเคร่ืองมือท่ีหลังจากการใชงานแลว

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเลือกวัสดุ วิธีการข้ันตอนการหลอตัวเรือไฟเบอรกลาส
2. หลอตัวเรือไฟเบอรกลาสตามแบบกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเลือกวัสดุท่ีใชในการหลอตัวเรือไฟเบอรกลาส การลงแว็ก การลงนํ้า

ยาลอกแบบ (PVA) การพนเจลโคต การปูใยแกวชนิดตางๆ การลงนํ้ายาแตละชนิด ในแมแบบ การเลือก
เคร่ืองมือในการใชงานในแตละประเภท

2117-2304 งานประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ เทคนิคการประกอบช้ินสวนเขากับตัวเรือไฟเบอรกลาส
2. เพ่ือใหมีความสามารถประกอบและยึดเหน่ียวตัวเรือไฟเบอรกลาส
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางประณีต เรียบรอยละเอียดรอบคอบและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส
2. ประกอบโครงสรางเรือไฟเบอรกลาส
3. ประกอบดาดฟาเรือไฟเบอรกลาส
4. ติดต้ังอุปกรณภายในเรือไฟเบอรกลาส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส กระดูกงูเรือ กงเรือ ดาดฟาเรือ ฝากั้น

หองลอย การติดตั้งอุปกรณภายในเรือและดาดฟาเรือ การตรวจสอบแกไขขอบกพรองในการประกอบตัว
เรือไฟเบอรกลาส

2117-2305 งานเสรมิแข็งและโครงสราง 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการเสริมความแข็งแรงตัวเรือไฟเบอรกลาสดวยวัสดุชนิดตางๆ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเสริมความแข็งแรงตัวเรือไฟเบอรกลาส
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางประณีต เรียบรอยละเอียดรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเสริมความแข็งแรงตัวเรือไฟเบอรกลาส
2. เสริมความแข็งแรงดวยไม ดวย PVC โฟมดวยโลหะ
3. เสริมความแข็งแรงดวยการหลอข้ึนรูปดวยไฟเบอรกลาส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเสริงความแข็งแรงของตัวเรือ การเตรียมโครงสราง เสริมความแข็ง

แรงดวยไม โลหะ พี.วี.ซ ี  โฟม การเสริมความแข็งแรงดวยการหลอการข้ึนรูปดวยไฟเบอรกลาสใหมีรูปราง
ในลักษณะตางๆ

2117-2306 งานผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบชิ้นงานผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส การทําแมแบบ การ
หลอชิน้งานผลิตภัณฑ และการตกแตงชิ้นงาน

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบช้ินงานผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส การทําแมแบบ การหลอชิน้งานผลิต
ภัณฑ และการตกแตงช้ินงาน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบ ทําแบบหลอ หลอช้ินงานไฟเบอรกลาส
2. ออกแบบผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส
3. สรางผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส
4. ประมาณราคางานผลิตภัณฑ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานออกแบบ เขียนแบบช้ินงาน คิดรายการวัสด ุการเตรียมวัสดุเคร่ืองมือ

และอุปกรณ ทําแบบผลิตภัณฑประกอบในเรือดวยไม โลหะ ปูนพลาสเตอร ยาง และไฟเบอรกลาส  การ
หลอช้ินงานผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส  การตกแตงชิน้งานไฟเบอรกลาส

2117-2401 งานประกอบตัวเรือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการ วิธีการตอเรือประเภทตางๆ การใช บํารุงรักษาเคร่ืองมือตอเรือ
2. เพ่ือใหสามารถประกอบโครงสรางเรือไม เรือเหล็ก เรือไฟเบอรกลาส
3. เพ่ือใหสามารถประกอบตัวเรือไม เรือเหล็ก เรือไฟเบอรกลาสไดอยางถูกตองและปลอดภัย
4. เพ่ือใหมีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย สุจริต ขยัน อดทน ในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการตอเรือประเภทตาง ๆ
2. ประกอบโครงสรางเรือไม เรือเหล็ก เรือไฟเบอรกลาส
3. ประกอบตัวเรือไม  เรือเหล็ก  เรือไฟเบอรกลาส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการ การเลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณในงานตอเรือไม เรือ

เหล็ก เรือไฟเบอรกลาส การประกอบโครงสรางและตัวเรือประเภทตาง ๆ การหาระดับการประกอบสวน
ตางๆ ของเรือ

2117-2402 งานเขียนแบบโครงสรางเรอื 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและขัน้ตอนการเขยีนแบบโครงสราง
2. เพ่ือใหมีความสามารถเขียนแบบโครงสรางการเขียนแบบขยายสวนตาง ๆ ของเรือ
3. เพ่ือใหมีความละเอียดรอบคอบ รูจักคิด และวางแผนงานอยางมีข้ันตอน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและขัน้ตอนการเขยีนแบบโครงสรางเรือ
2. เขียนแบบโครงสรางของเรือ
3. เขียนแบบขยายสวนตาง ๆ ของเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบโครงสรางทวนหัว ทวนทาย ดาดฟาเรือ การวางเคร่ืองจักร อุโมงค

เพลาใบจักร ตลอดจนการจัดหองตางๆ ภายในเรือ

2117-2403 งานเขียนแบบระบบภายในเรือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ และขั้นตอนการเขียนแบบระบบตาง ๆ ภายในเรือ
2. เพ่ือใหมีความสามารถเขียนแบบ ระบบทอ ภายในเรือ ระบบ HAVC ภายในเรือ
3. เพ่ือใหมีความละเอียดรอบคอบ รูจักคิด และวางแผนงานอยางมีข้ันตอน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและขัน้ตอนการเขยีนแบบระบบตาง ๆ ภายในเรือ
2. เขียนแบบระบบทอภายในเรือ
3. เขียนแบบระบบระบายอากาศแบบ HAVC ภายในเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเขียนแบบระบบ Ballast tank ระบบระบายอากาศ ระบบทอขนสงของเหลว

ระบบทอไฮดรอลิก ระบบทอไอนํ้า ระบบทอสุขภัณฑ

2117-2404 งานเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหนาท่ี หลักการทํางานของคําสั่งโปรแกรม
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบภาพสองมิติ (2 D) โดยใชคําสั่งตางๆ ของโปรแกรม
3. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบภาพสามมิติ (3 D) โดยใชคําสั่งตางๆ ของโปรแกรม
4. เพื่อใหมีการรักษาความสะอาด  และมีความประณีตในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหนาท่ีหลักการทํางานของเคร่ืองมืออุปกรณ คําสั่งโปรแกรม
2. เขียนแบบภาพ 2 มิติ (2 D) โดยใชคําสั่งตาง ๆ ของโปรแกรม
3. เขียนแบบภาพ 3 มิติ (3 D) โดยใชคําสั่งตาง ๆ ของโปรแกรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร เขียนแบบภาพสองมิติ 

(2 D) และ ภาพสามมิติ (3 D) โดยใชโปรแกรม  Auto CAD,  Solidwork,  Mechanical  Desktop.

2117-2405 เขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร  1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชและวิธีการทํางานของคําสัง่ในโปรแกรมเขียนแบบเรือ
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบรูปดานขาง รูปตัดความกวาง รูปตัดกง
3. เพื่อใหสามารถประมาณราคา ปริมาณวัสดุ อุปกรณ สรุปราคาเพื่อการสรางเรือ
4. เพ่ือใหมีความละเอียดรอบคอบ ทํางานเปนกระบวนการตั้งแตวางแผนจนถึงสรุปเปนรายงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชและวิธีการทํางานของคําสัง่โปรแกรมเขียนแบบเรือ
2. คําส่ังการเขียนแบบลายเสนเรือ 3 มิติ
3. คําส่ังในการคํานวณพ้ืนท่ี ปริมาตรขับนํ้า ระวางขับน้ําของเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการใชเคร่ืองมืออุปกรณในการเขียนแบบ และคําสั่งพื้นฐาน

การใชโปรแกรมในการเขียนแบบเรือ เขียนแบบรูปดานขาง รูปตัดความกวาง รูปตัดกง การใชคําสัง่ในการ
คํานวณพ้ืนท่ี ปริมาตร และการคํานวณไฮโดรสแตติคส

2117-2406 เขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร  2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร
2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบรูปดาน รูปแปลน รูปตัด รูปโครงสรางสวนตางๆ และรูประบบภาย
ในเรือ

3. เพ่ือใหสามารถคํานวณพ้ืนท่ี ปริมาตรขับนํ้า ระวางขับน้ําของเรือ ประมาณราคา ปริมาณวัสดุ
อุปกรณ สรุปราคาเพื่อการสรางเรือ

4. เพ่ือใหมีความละเอียดรอบคอบ ทํางานเปนกระบวนการตั้งแตวางแผนจนถึงสรุปเปนรายงาน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการออกแบบ เขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร
2. เขียนแบบรูปดาน รูปแปลน รูปตัด รูปโครงสรางสวนตางๆ และรูประบบภายในเรือ
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3. คํานวณพ้ืนท่ี ปริมาตรขับนํ้า ระวางขับน้ําของเรือ ประมาณราคา ปริมาณวัสดุ อุปกรณ สรุป
ราคาเพื่อการสรางเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการใชเคร่ืองมืออุปกรณในการเขียนแบบ และคําสั่งพื้นฐาน

การใชโปรแกรมในการเขียนแบบเรือ เขียนแบบรูปดาน รูปแปลน รูปตัด รูปโครงสรางทวนหัว ทวนทาย
ดาดฟาเรือ การวางเคร่ืองจักร และรูประบบภายในเรือ ระบบทอระบายอากาศ ระบบทอขนสงของเหลว
ระบบทอสุขภัณฑ คํานวณพ้ืนท่ี ปริมาตรขับนํ้า ระวางขับน้ําของเรือ ประมาณราคา ปริมาณวัสด ุอุปกรณ
สรุปราคาเพื่อการสรางเรือ

2117-2407 งานออกแบบและตกแตงภายในเรือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอาน เขียนแบบและออกแบบตกแตงภายใน
2. เพ่ือใหเขาใจหลักการประกอบ ขึ้นรูป ตกแตงช้ินงาน จัด ติดต้ังสถานท่ีภายใน
3. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดทําโครงการ ประกอบ ขึ้นรูป ตกแตงช้ินงาน จัด ติดตั้งสถานที่ภาย
ใน

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ คิดและวางแผนในการทํางานอยาง
ประณีต ประหยัดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบและออกแบบตกแตงภายในเรือ
2. ตกแตงภายในเรือดวยไม
3. ตกแตงภายในเรือไฟเบอรกลาส
4. ตกแตงภายในเรือดวยโลหะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบ เขียนแบบ ออกแบบงานเฟอรนิเจอรและตกแตงภายใน

เรือ ออกแบบ ขยายแบบ ตกแตงภายในโดยเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับงาน  ยอมสีไม ทานํ้ามัน ทาสี และ
การยึดเหน่ียว

2117-2408 งานประดิษฐกรรมการตอเรือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางหุนจําลองเรือ
2. เพ่ือใหสามารถสรางหุนจําลองเรือชนิดตางๆ
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ ความประณีต ความอดทน ขยันหม่ัน
เพียร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสรางหุนจําลองเรือ
2. สรางหุนจําลองเรือดวยไม
3. สรางหุนจําลองเรือดวยแผนโลหะเคลือบ
4. สรางหุนจําลองเรือดวยไฟเบอรกลาส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการสรางหุนจําลองเรือ อัตราสวนและสัมประสิทธ์ิตางๆ ของเรือ การราง

แบบ การเลือกใชวัสด ุอุปกรณ การประกอบและตกแตงหุนจําลอง

2117-2409 ประมาณราคา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการประมาณราคางานตอเรือและซอมบํารุงเรือ
2. เพื่อใหสามารถแยกรายการหาปริมาณวัสดุอุปกรณ คาแรง กําไร คาดําเนินการ ภาษี
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการลงบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ และสรุปราคาเรือ เพ่ือการจางเหมา
และการประกวดราคา

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด  รอบคอบ  รูจักคิด  และวางแผนการทํางาน
อยางประหยัดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประมาณราคางานตอเรือและซอมบํารุงเรือ
2. แยกรายการวัสดุจากแบบและรายการสํารวจ
3. คํานวณปริมาณงาน เวลา บุคลากร และคาแรง
4. คํานวณคาดําเนินการ ภาษี กําไร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการแยกรายการวัสดุท่ีใชในงานตอเรือแยกประเภทวัสดุ ปริมาณวัสดุท่ีใช

จากแบบ ประมาณการคาแรงจากงานแตละประเภท คาดําเนินการ กําไรและภาษี ลงบัญชีรายการ สรุปราคา
คาเรือ เอกสารประกวดราคาและการจางเหมา
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2117-2501 การประมงท่ัวไป 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ ขอมูลและสถานการณท่ีเก่ียวของกับการประมงท้ังในระดับประเทศ
และระดับโลก

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเบ้ืองตนในการทําการประมงโดยคาํนึงถึงการอนุรักษทรัพยากร
และส่ิงแวดลอม

3. เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพประมง
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจความสําคัญ ขอมูล และสถานการณท่ีเก่ียวกับการประมงท้ังในระดับประเทศและระดับ
โลก

2. เขาใจหลักการ เจตนารมณของพระราชบัญญัติการประมง พระราชบัญญัติสะพานปลา พระ
ราชบัญญัติผลิตภัณฑสัตวนํ้าและการใชประโยชนจากสัตวนํ้า

3. ใหคําแนะนํา ใหขอมูลเก่ียวกับการทําประมงท่ีสอดคลองกับกฎหมายตางๆของประเทศ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับความสําคัญของการประมง ทรัพยากรประมง สถานการณประมงดานตางๆ การ
อนุรักษทรัพยากรประมง พระราชบัญญัติการประมง สะพานปลา ผลิตภัณฑสัตวและการใชประโยชนจาก
สัตว นโยบายการประมงของประเทศไทย

2117-2502 การจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้า 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้า
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานจัดการวัตถุดิบสัตวนํ้าตามหลักการและกระบวนการ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยัดปลอดภัยและมี
ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการวัตถุดิบสตัวนํ้า
2. วางแผนการ จัดข้ันตอนดําเนินการแปรรูปสัตวนํ้าสด
3. วางแผนการ จัดข้ันตอนดําเนินการตรวจสอบคุณภาพสัตวนํ้าสด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิดของสัตวนํ้าท่ีสําคัญทางเศรษฐกิจ องคประกอบทางเคมีท่ีมีบทบาท

ตอการเปล่ียนแปลงคุณภาพสัตวนํ้าสด การปฏิบัติการดูแลสัตวนํ้าสด การประเมินคุณภาพสัตวน้ําสด การ
ตัดแตงสัตวนํ้าเพ่ือการผลิตและขนสงสตัวนํ้าสด

2117-2503 การซอมตัวเรือโลหะ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเชือ่มและตัดโลหะ การซอมบํารุงตัวเรือโลหะการใชเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรและการวางแผนการซอมบํารุงโครงสรางและเปลือกเรือ

2. เพ่ือใหมีความสามารถซอมบํารุงโครงสราง เปลือกเรือและเกงเรือโลหะโดยการเช่ือม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ตัดและเช่ือมตัวเรือโลหะดวยแกส เชื่อมลวดหุมฟลักซ เช่ือมทิก เชื่อมมิก
2. ใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในการซอมโครงสรางเรือ เปลือกเรือและเกงเรือโลหะ
3. วางแผนการซอมและจัดลําดับ ข้ันตอนการซอมตัวเรือโลหะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเช่ือมและตัดโลหะดวยแกส ไฟฟา การซอมบํารุงโครงสรางและ

เปลือกเรือ การวางแผนงาน งานรางแบบ ถายแบบ งานตัด งานพับ งานดัด งานข้ึนรูปโลหะ งานซอมโครง
สราง เปลือกและเกงเรือ งานทําอุปกรณจับยึดและชวยซอมเรือ งานสีเรือ

2117-2504 การซอมตัวเรือไม 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเคร่ืองจักรกลงานไม การซอมบํารุงตัวเรือไม การใชเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรและการวางแผนการซอมบํารุงโครงสรางและเปลือกเรือไม

2. เพ่ือใหมีความสามารถซอมบํารุงโครงสราง เปลือกเรือและเกงเรือไมโดยใชเคร่ืองจักรกลงาน
ไม

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ คิดและวางแผนในการทํางานอยาง
ประณีต ประหยัดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชเคร่ืองจักรกลงานไม เคร่ืองมือ ในการซอมบํารุงตัวเรือไม
2. วางแผนการซอมและจัดลําดับข้ันตอนการซอมตัวเรือไม
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3. ซอมบํารุงโครงสรางเปลือกเรือและเกงเรือไมได
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยและการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไม การซอม
บํารุงโครงสราง เปลือกเรือและเกงเรือ การวางแผนงาน งานรางแบบ ถายแบบ งานตัด งานดัด งานตอ งาน
ขึ้นรูป งานทําอุปกรณจับยึดและชวยซอมเรือ งานสีเรือ

2117-2505 การซอมตัวเรือไฟเบอรกลาส 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการสรางแบบหลอ เลือกวัสดุ วิธีการข้ันตอนการหลอและเสริมความ
แข็งโครงสรางเปลือกเรือ การซอมบํารุงเรือไฟเบอรกลาส

2. เพ่ือใหสามารถสรางแบบหลอ หลอ ตกแตงซอมบํารุงโครงสรางและเปลือกเรือไฟเบอร
กลาส

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ ในการสรางแบบหลอ สามารถเลือกวัสดุไดเหมาะสมกับงาน
2. เสริมความแข็งแรงโครงสราง เปลือกเรือไฟเบอรกลาส
3. สรางแบบหลอ  หลอ และตกแตงซอมบํารุงโครงสรางเปลือกเรือไฟเบอรกลาส
4. เสริมความแข็งแรง ตกแตงผิวงาน ใชสีไดถูกตองเหมาะสมกับงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยและการใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลงานไม การซอม

บํารุงโครงสราง เปลือกเรือและเกงเรือ การวางแผนงาน งานรางแบบ ถายแบบ งานตัด งานดัด งานตอ งาน
ขึ้นรูป งานทําอุปกรณจับยึดและชวยซอมเรือ งานสีเรือ

2117-2506 งานไฟฟาในเรือ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ กฎขอบังคับในการติดต้ังระบบไฟฟาในเรือ
2. เพ่ือใหสามารถอานแบบ ติดต้ัง ตรวจสอบแกไขขอบกพรองอุปกรณไฟฟาและเคร่ืองกลไฟฟา
ในเรือ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ รูจักคิด และวางแผนการทํางาน
อยางประหยัดและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหและแกไขขอขดัของไฟฟาเรือ
2. วางแผนการซอม แกไข ปรับปรุงไฟฟาในเรือได
3. ประมาณราคาวัสดุ และคาบริการไฟฟาในเรือได
4. ซอมไดอยางถูกวิธี และใชเคร่ืองมือไดถูกตอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบไฟฟา กฎขอบังคับในการติดต้ังระบบไฟฟาในเรือ การ

แกไขขอขัดของอุปกรณไฟฟาเรือ เคร่ืองกลไฟฟาเรือ แผงควบคุมไฟฟา การประจุไฟ และการเดินสายไฟ

2117-2507 งานตกแตงภายในเรือ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการอาน เขียนแบบและออกแบบตกแตงภายในเรือ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการประกอบ ขึ้นรูป ตกแตงชิ้นงาน จัด ติดต้ังหองภายในเรือ
3. เพ่ือใหสามารถวางแผน จัดทําโครงการ ตกแตง จัด ติดต้ังหองภายใน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียด รอบคอบ รูจักคิด และวางแผนการทํางาน
อยางประหยัดและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบ และออกแบบตกแตงภายในเรือ
2. ประกอบ ขึ้นรูป ตกแตงช้ินงาน จัดและติดต้ังหองภายในเรือ
3. วางแผนจัดทําโครงการ ตกแตงจัดและติดต้ังหองภายในเรือได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการอานแบบ เขียนแบบ ออกแบบงานเฟอรนิเจอรและตก

แตงภายในเรือ ออกแบบ ตกแตงภายในโดยเลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับงาน ยอมสีไม ทานํ้ามัน ทาสี และ
การยึดเหน่ียว

2117-2508 งานเครือ่งกลเรือประมง 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริการและติดต้ังเคร่ืองกลเรือประมง
2. เพ่ือใหมีทักษะในการบริการและติดต้ังเคร่ืองกลเรือประมง
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ และปลอด
ภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการและติดต้ังเคร่ืองกลเรือประมง
2. บริการเคร่ืองยนตเรือ
3. ติดต้ังอุปกรณเคร่ืองกลเรือประมง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการบริการเคร่ืองยนตเรือ การดดัแปลง และติดตั้งอุปกรณ ระบบกวาน

ระบบสงกําลัง ระบบบังคับเล้ียวของเรือประมง

2117-2509 งานติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ การขยายแบบช้ินสวน สวนประกอบในการ
ติดต้ังเคร่ืองยนต

2. เพ่ือใหสามารถติดต้ังเคร่ืองยนตเรือและอุปกรณ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  มีความรับผิดชอบในการ
ทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการ ข้ันตอนการติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ
2. ขยายแบบงานติดต้ังเคร่ืองยนตเรือ
3. ติดต้ังเคร่ืองยนตเรือและอุปกรณ
4. เทียบศูนยเพลาใบจักร
5. ทดสอบการเดินเรือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการเลือกประเภทของเรือ การเลือกเคร่ืองยนต การขยายแบบงานติดต้ังเคร่ือง

ยนต การติดต้ังแทนเคร่ืองยนต หูรับเคร่ืองยนต  กระบอกเพลา เพลาใบจักร หางเสือ ระบบนํ้าหลอเย็น
ระบบไอเสีย ระบบนํ้ามันเช้ือเพลิง อุปกรณควบคุมเคร่ืองยนต การเทียบศูนยเพลาใบจักร  และการทดสอบ
การเดินเรือ

2117-4001-6 ปฏิบัติงานตอเรือ 1-6 * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับสาขา
งานท่ีศึกษาอยู
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2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของ
กับสาขางานท่ีศึกษาอยู

3. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ ดําเนินการและแกไขปญหาตามหลัก
การและขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทฤษฎี ขั้นตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับสาขางานท่ีศึกษา
2. วางแผนการทํางาน จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช ดําเนินการและแก
ไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและข้ันตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

คําอธิบายรายวิชา
ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ

โดยใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําส่ัง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม ปรับต้ัง
บํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธี
การและขั้นตอนการทํางานของสาขางานที่ศึกษาอยูพรอมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายชิ้น
งานและเปนรายสัปดาห
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาแวนตาและเลนส

จุดประสงค

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาพลานามัย นํา
มาใชในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเทคนิค
แวนตาและเลนสใหทันตอเทคโนโลยีและมีความเจริญกาวหนาในอาชีพ

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในงานพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ
เทคนิคแวนตาและเลนส

4. เพื่อใหสามารถเลือกเลนสและกรอบแวนใหเหมาะสมกับใบหนา รสนิยม บุคลิกภาพ และ
การใชงาน

5. เพื่อใหสามารถประกอบแวนตา ตรวจสอบคุณภาพของแวนตา ซอมและปรับแวนตาไดถูก
ตองและเหมาะสม

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ ใชความรูและ
ทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได

7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
2. หลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสงัคม ตลอดจนการสราง
เสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับตนเองและครอบครัว

3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร สิ่งแวดลอม 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน

5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
6. อานแบบ เขียนแบบเทคนิค
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
8. วัดรางแบบและแปรรูปชิ้นงานโลหะดวยเครื่องมือทั่วไป
9. เลือกใชวัสดุเพื่อผลิตเลนส
10. ออกแบบรูปรางของเลนสตามขอกาํหนดของมาตรฐาน
11. เลือกกรอบแวนตาใหเหมาะสมกับบุคลิกภาพและการใชงาน
12. ผลิตกรอบแวนตาโลหะและพลาสติกดวยมือ
13. ประกอบแวนตาตามขอกําหนดมาตรฐาน
14. ซอมและดัดกรอบแวนตาตามขอกําหนด
15. ตรวจวัดสายตาข้ันพ้ืนฐาน
16. จัดการดานการขายและบริการลกูคา
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาแวนตาและเลนส

-------------------------------------

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาอุต
สาหกรรม  สาขาวิชาแวนตาและเลนส จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ   และเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา 105 หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   8 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 69 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 17 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 24 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 24 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 105 หนวยกิต
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1.  หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2)
2000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 2 (2)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2)
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3)
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)
2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*)

2.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 8 หนวยกิต
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 2 (3)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร

2.  หมวดวิชาชีพ 66 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 17 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2001-0001 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลติ 2 (3)
2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 2 (4)
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2100-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2 (4)
2100-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 24 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2116-2101 การแวนตาเบ้ืองตน 2 (2)
2116-2102 วัสดุการแวน 2 (2)
2116-2103 กายวิภาคของดวงตา 2 (2)
2116-2104 สรีรวิทยาของดวงตา 2 (2)
2116-2105 ความผิดปกติของการมองเห็น 2 (2)
2116-2106 ความผิดปกติของดวงตา 2 (2)
2116-2107 ทัศนศาสตร 2 (3)
2116-2108 เลนส 1 2 (4)
2116-2109 เลนส 2 2 (4)
2116-2110 เลนส 3 2 (4)
2116-2111 การผลิตเลนส 2 (2)
2116-2112 การเลือกเลนส 2 (2)

2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2116-2113 เลนสสัมผัสเบื้องตน 2 (4)
2116-2114 การเคลือบสารปองกันบนผิวเลนส 2 (2)
2116-2115 การประกอบแวนตา 1 3 (6)
2116-2116 การประกอบแวนตา 2 3 (6)
2116-2117 การประกอบแวนตา 3 3 (6)
2116-2118 การเลือกกรอบแวนตา 3 (6)
2116-2119 การซอมและดัดกรอบ 3 (6)
2116-2120 การใชเครื่องมือวัดสายตา 3 (6)
2116-2121 การผลิตกรอบแวนตา 3 (6)
2116-2122 การเจียระไนเลนส 3 (6)
2116-2123 องคประกอบศิลป 2 (4)
2116-2124 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 2 (4)
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2116-4101 ปฏิบัติงานเทคนิคแวนตาและเลนส 1 4 (*)
2116-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคแวนตาและเลนส 2 4 (*)
2116-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคแวนตาและเลนส 3 4 (*)
2116-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคแวนตาและเลนส 4 4 (*)
2116-4105 ปฏิบัติงานเทคนิคแวนตาและเลนส 5 4 (*)
2116-4106 ปฏิบัติงานเทคนิคแวนตาและเลนส 6 4 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4  โครงการ 4 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2116–5001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

ชีพ พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ใหมีชั่วโมงกิจกรรมรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

200  ช่ัวโมง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - 2
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 - 2
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - 2
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - 2
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - 2
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - 2
2002-0007-12 (กิจกรรมอ่ืน ทีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - 2
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

2116-2101 การแวนตาเบ้ืองตน 2 (2)
2116-2102 วัสดุการแวน 2 (2)
2116-2103 กายวิภาคของดวงตา 2 (2)
2116-2104 สรีรวิทยาของดวงตา 2 (2)
2116-2105 ความผิดปกติของการมองเห็น 2 (2)
2116-2106 ความผิดปกติของดวงตา 2 (2)
2116-2107 ทัศนศาสตร 2 (3)
2116-2108 เลนส 1 2 (4)
2116-2109 เลนส 2 2 (4)
2116-2110 เลนส 3 2 (4)
2116-2111 การผลิตเลนส 2 (2)
2116-2112 การเลือกเลนส 2 (2)
2116-2113 เลนสสัมผัสเบ้ืองตน 2 (4)
2116-2114 การเคลือบสารปองกันบนผิวเลนส 2 (2)
2116-2115 การประกอบแวนตา 1 3 (6)
2116-2116 การประกอบแวนตา 2 3 (6)
2116-2117 การประกอบแวนตา 3 3 (6)
2116-2118 การเลือกกรอบแวนตา 3 (6)
2116-2119 การซอมและดัดกรอบ 3 (6)
2116-2120 การใชเคร่ืองมือวัดสายตา 3 (6)
2116-2121 การผลิตกรอบแวนตา 3 (6)
2116-2122 การเจียระไนเลนส 3 (6)
2116-2123 องคประกอบศิลป 2 (4)
2116-2124 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 2 (4)
2116-4101 ปฏิบัติงานเทคนิคแวนตาและเลนส 1 4 (*)
2116-4102 ปฏิบัติงานเทคนิคแวนตาและเลนส 2 4 (*)
2116-4103 ปฏิบัติงานเทคนิคแวนตาและเลนส 3 4 (*)
2116-4104 ปฏิบัติงานเทคนิคแวนตาและเลนส 4 4 (*)
2116-4105 ปฏิบัติงานเทคนิคแวนตาและเลนส 5 4 (*)
2116-4106 ปฏิบัติงานเทคนิคแวนตาและเลนส 6 4 (*)
2116–5001 โครงการ 4 (*)
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2116-2101 การแวนตาเบ้ืองตน 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับประวัติความเปนมาของวิชาการแวนตาและการประกอบอาชีพการ
แวนตาในประเทศ

2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับวิชาการแวนตา และการวัดสายตา
3. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการดูแล รักษาสุขภาพของดวงตา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจประวัติความเปนมาของวิชาการแวนตาและการประกอบอาชีพ
2. เขาใจหลักการวัดสายตาแบบ  Subjective และแบบ  Objective
3. แนะนําและใหการดูแลรักษาสุขภาพดวงตาของลูกคา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับประวัติความเปนมาของวิชาการแวนตาต้ังแตเร่ิมตน จนถึงการมีอาชีพการแวนตาเกิด

ข้ึนในประเทศไทย ความรูท่ัวไปเก่ียวกับวิชาการแวนตา และการวัดสายตา การถนอม และรักษาสุขภาพของ
ดวงตาใหถูกวิธี

2116-2102 วัสดุการแวน 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับสมบัติของสารอินทรีย และสารอนินทรีย
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับประโยชนท่ีไดจากสารอินทรีย และสารอนินทรีย ท่ีเก่ียวของกับแวน
ตา

3. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานของกระจก และโลหะท่ีใชในงานแวนตา
4. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวัสดุไดเหมาะสม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสมบัติและเปรียบเทียบขอดี ขอเสียของสารอินทรียและสารอนินทรียท่ีเลือกใชทําผลิต
ภัณฑในงานแวนตา

2. จําแนกมาตรฐานกระจก และโลหะที่ใชในงานแวนตา
3. เลือกใชวัสดุทําผลิตภัณฑในงานแวนตา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติของสารอินทรีย และสารอนินทรีย ท่ีเก่ียวของกับส่ิงมีชีวิต ผลิตภัณฑท่ี

ไดจากสารอินทรียและสารอนินทรีย พลาสติก กระจก และโลหะ การจําแนกชนิด วิธีการผลิต ประโยชน และ
ปญหาของสารอินทรียและสารอนินทรีย คุณสมบัต ิ และการใชงานท่ีเก่ียวของกับแวนตา มาตรฐานของโลหะ
และโลหะผสมท่ีใชในการผลิตกรอบแวนตา
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2116-2103 กายวิภาคของดวงตา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ ลักษณะ และองคประกอบของโครงสรางของลูกนัยนตา
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับคําศัพทท่ีเก่ียวของกับลูกนัยนตา
3. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะ โครงสราง และองคประกอบภายนอกและภายในของลูกนัยนตา
2. เรียกช่ือคําศัพทท่ีเก่ียวกับลูกนัยนตาในการตรวจสายตาและประกอบแวน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ ลักษณะ โครงสราง และองคประกอบของลูกนัยนตา และคําศัพทท่ีเก่ียวของกับลูกนัยน

ตา

2116-2104 สรรีวิทยาของดวงตา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ องคประกอบของลูกนัยนตา
2. เพ่ือใหมีความเขาใจในกลไกการทํางานของลูกนัยนตา
3. เพ่ือใหเห็นความสําคัญในการประสานสัมพันธ ของการทํางานของลูกนัยนตา
4. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจกลไกลการทํางานขององคประกอบของลูกนัยนตา
2. เขาใจลักษณะการเกิด การตอบสนองของการมองเห็นภาพ การเพง และการจอง
3. แนะนําลักษณะการมอง การเพง และการจองท่ีถูกตองแกลูกคา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับกลไกการทํางานขององคประกอบของลูกนัยนตา ทางเดินนํ้าตาและสวนประกอบของ

นํ้าตา การทํางานของกลามเน้ือนอกลูกตา กลไกการมองเห็นของลูกนัยนตา ปฏิกิริยาของจอรับภาพเม่ือมีแสง
ตกกระทบ การเพง การจอง การมองเห็นภาพในระยะตางๆ

2116-2105 ความผิดปกติของการมองเห็น 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ พ้ืนฐานของความผิดปกติของสายตา
2. เพ่ือใหสามารถบอกสาเหตุ ของการผิดปกติของสายตา
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3. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับวิธีการแกไขสายตาผิดปกติ โดยการใชแวนตาชนิดตาง ๆ
4. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะความผิดปกติของสายตา
2. จําแนก ชนิดและสาเหตุ ความผิดปกติของสายตา
3. จําแนกอาการและวิธีการแกไขความผิดปกติของสายตา
4. เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ระหวางการมองเห็นของตาขางเดียวและตาท้ัง 2 ขาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความรูท่ัวไปเก่ียวกับสายตาปกติและสายตาผิดปกติ ซ่ึงแสดงออกทางอาการ และสาเหตุ

ของการผิดปกติ การแกไขโดยใชแวนตา สําหรับสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง และสายตาผูสูงอาย ุ การ
มองเห็นของตาขางเดียวและของตาท้ัง 2 ขาง

2116-2106 ความผิดปกติของดวงตา 2 (2)
( วิชาท่ีตองเรียนกอน 2116-2104   สรีรวิทยาของดวงตา )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับความผิดปกติของลูกนัยนตา
2. เพ่ือใหสามารถบอกสาเหตุของการผิดปกติของลูกนัยนตา
3. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับวิธีการถนอมสายตา
4. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะความผิดปกติของโครงสรางและองคประกอบของลูกนัยนตาท่ีเกิดจากกรรมพันธุ
และการติดเชื้อ

2. แนะนําหลักการดูแลและถนอมรักษาของดวงตาจากรังสีท่ีเปนอันตราย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับความผิดปกติของโครงสรางและองคประกอบของลูกนัยนตา ท่ีเกิดจากกรรมพันธุและ
การติดเชื้อ ความผิดปกติของประสาทรับแสง รังสีแสงท่ีเปนอันตรายตอดวงตา ซ่ึงมีผลตอการมองเห็น และ
การเกิดโรคตา

2116-2107 ทัศนศาสตร 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับคุณสมบัติของคล่ืนและแสง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการของทัศนูปกรณ
3. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของทัศนศาสตร
2. เปรียบเทียบผลการทดลองหาสมบัติของแสงทางกายภาพ และเชิงเรขาคณิต
3. เปรียบเทียบผลการทดลองหาสมบัติของแสงโพลาไรซและแผนโพลารอยด
4. เปรียบเทียบผลการทดลองหาการกระจางแสงส ีและการผสมแสงสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ลักษณะและคุณสมบัติของคล่ืน คุณสมบัติของแสงทางกายภาพ และเชิง

เรขาคณิต แสงโพลาไรซ หลักการของทัศนูปกรณ แสงสีและการผสมแสงสี

2116-2108 เลนส 1 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ ลักษณะและสมบัติของเลนสทรงกลม เลนสทรงกระบอก เลนสทรง
กลมผสมทรงกระบอก และเลนสทอริก

2. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบชนิดของเลนส วัดความโคงของผิวเลนส วัดกําลังของเลนส แปลงคา
กําลังของเลนสทรงกลมผสมทรงกระบอก แปลงคากําลังท่ีผิวของเลนสทอริก

3. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการใชงานของเลนสทรงกลม ทรงกระบอก ทรงกลมผสมทรงกระบอกและเลนสทอ
ริก

2. จําแนกชนิดของเลนสตามลักษณะและสมบัติของเลนส
3. วัดกําลังของเลนสทรงกลม ทรงกระบอกและทรงกลมผสมทรงกระบอก ดวยวิธีวัดกําลังท่ีผิว
เลนสและการ Neutralize

4. กําหนดแนวแกนของเลนสสําหรับแกไขสายตาเอียง
5. แปลงคากําลังของเลนสสําหรับแกไขสายตาเอียง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับลักษณะและสมบัติของเลนสทรงกลม เลนสทรงกระบอก เลนสทรง

กลมผสมทรงกระบอก และเลนสทอริก การตรวจสอบชนิดของเลนส การวัดความโคงของผิวเลนส การวัด
กําลังของเลนส การแปลงคากําลังของเลนสทรงกลมผสมทรงกระบอก การกําหนดแนวแกนของเลนสสําหรับ
แกไขสายตาเอียง การแปลงคากําลังท่ีผิวของเลนสทอริก
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2116-2109 เลนส 2 2 (4)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน  2116-2108  เลนส 1  )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการกําหนดความหนาของเลนส
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการเกิดปริซึมเม่ือเล่ือนจุดศูนยกลางของเลนส ผลของปริซึมท่ีเกิดข้ึน
การวัดกําลังของปริซึม ลักษณะและสมบัติของเลนสหลายชัน้

3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการกําหนดความหนาของเลนส เล่ือนจุดศูนยกลางของเลนสเพ่ือใหเกิด
ปริซึมตามตองการ วัดกําลังของปริซึม ตรวจสอบโครงสรางของเลนสหลายช้ัน

4. เพ่ือใหสามารถนําความรูไประยุกตใชในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการของปริซึมและเลนสหลายชัน้
2. สรางปริซึมบนเลนส โดยการเลื่อนจุดศูนยกลางของเลนส
3. หาคากําลังของปริซึมดวยวิธีการคํานวณและวัดดวยเคร่ืองวัดกําลังเลนส
4. ตรวจสอบโครงสรางของเลนสสองชัน้ และเลนสหลายชั้นไรรอยตอ
5. จําแนกเลนสสองช้ันตามลักษณะและสมบัติของเลนส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดความหนาของเลนส ลักษณะและสมบัติของปริซึม การเกิดปริซึม

เม่ือเล่ือนจุดศูนยกลางของเลนส ผลของปริซึมท่ีเกิดข้ึน การวัดกําลังของปริซึม ลักษณะและสมบัติของเลนส
สองช้ัน เลนสสามช้ัน เลนสหลายชั้นไรรอยตอ (Progressive lens) การตรวจสอบโครงสรางของเลนสสองชั้น
เลนสสามช้ัน และเลนสหลายชั้นไรรอยตอ (Progressive lens)

2116-2110 เลนส 3 2 (4)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน  2116-2108  เลนส 1 และ 2116-2109  เลนส 2 )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ ลักษณะและสมบัติของเลนสกําลังสูง
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการเกิดความคลาด และวิธีการแกไขความคลาด
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการตรวจสอบโครงสรางของเลนสกําลังสูง ตรวจสอบและแกไข 
ความคลาด ออกแบบรูปรางของเลนสท่ีเหมาะสม

4. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการของเลนสกําลังสูง การเกิดความคลาดและการออกแบบรปูรางเลนส
2. ตรวจสอบโครงสราง และสมบัติของเลนสกําลังสงู
3. ตรวจสอบ แกไขความคลาดท่ีเกิดเน่ืองจากเลนสใหลดลงหรือหมดไป
4. ออกแบบรูปรางของเลนสท่ีทําใหเกิดภาพดีท่ีสุด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ลักษณะและสมบัติของเลนสกําลังสูง การเกิดความคลาด วิธีการแกไข

ความคลาด การตรวจสอบโครงสรางของเลนสกําลังสูง การตรวจสอบและแกไขความคลาดใหลดลงหรือหมด
ไป ออกแบบรูปรางของเลนสท่ีทําใหเกิดภาพ ซึ่งมีคุณภาพดีที่สุด

2116-2111 การผลิตเลนส 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับกรรมวิธีการผลิตเลนส
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการตรวจสอบคุณภาพของเลนส
3. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการผลิตเลนส
2. เลือกกรรมวิธีการผลิตเลนสใหเหมาะสมกับชนิดของวัสดุ
3. เลือกกรรมวิธีการผลิตเลนสใหเหมาะสมกับการใชงาน
4. ตรวจสอบคุณภาพของเลนสท่ีไดจากการผลิต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับกรรมวิธีการผลิตเลนสกระจก และเลนสพลาสติกโดยวิธีการเจียระไน กรรมวิธีการผลิต

เลนสพลาสติกโดยวิธีการหลอ การตรวจสอบคุณภาพของเลนส

2116-2112 การเลือกเลนส 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับชนิดและคุณสมบัติของเลนส
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการเลือกเลนสใหเหมาะสมกับอายุ อาชีพและสายตาของลูกคา
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของเลนสกอนนําไปใชงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ การเลือกเลนส
2. วิเคราะหขอดี ของเลนสแตละชนิดในการนําไปใชงาน
3. เลือกเลนสใหเหมาะสมกับอาชีพ อายุ สายตาของของลูกคา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับชนิด และคุณสมบัติของเลนสชนิดตางๆ เลนสพิเศษในงานแวนตา การตรวจสอบเลนส

ที่มีคุณภาพ วิเคราะหขอดี ขอเสียของเลนสแตละชนิดในการนําไปใชงาน การเลือกเลนสใหเหมาะสมกับอายุ
อาชีพและสายตาของลูกคา
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2116-2113 เลนสสัมผัสเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับประวัติ ความเปนมาและพัฒนาการของเลนสสัมผัส โครงสรางและ
คุณสมบัติของเลนสสัมผัส

2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการดูแลและรักษาเลนสสัมผัส ใชเลนสสัมผัสและนํ้ายาท่ีใชกับเลนส
สัมผัสไดอยางถูกตอง

3. เพ่ือใหสามารถนําความรู ไปใชในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจประวัติความเปนมาและการพัฒนาการของเลนสสัมผัส
2. เขาใจโครงสราง รูปรางและสมบัติของเลนสสัมผัส
3. เลือกใชนํ้ายาท่ีใชกับเลนสสัมผัส
4. แนะนําวิธีการดูแลรักษาทําความสะอาดเลนสสัมผัส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ประวัติ ความเปนมาและการพัฒนาการของเลนสสัมผัส โครงสรางและรูป

รางของเลนสสัมผัส คุณสมบัติขอองเลนสสัมผัส การดูแล รักษาทําความสะอาด และการเลือกใชนํ้ายาท่ีใชกับ
เลนสสัมผัส

2116-2114 การเคลือบสารปองกันบนผิวเลนส 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหความเขาใจหลักการ วิธีการและกรรมวิธีในการเคลือบสารตางๆ
2. เพ่ือใหสามารถนําเลนสท่ีผานการเคลือบสารตางๆไปใชไดอยางเหมาะสมกับงาน
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเลนสท่ีผานการเคลือบสารปองกันบนผิวเลนส
4. เพ่ือใหตระหนักถึงความปลอดภัยของผูใชแวนตา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการเคลือบสารปองกันบนผิวเลนส
2. เลือกใชเลนสท่ีผานการเคลือบสารไดเหมาะสมกับงาน
3. ทดสอบสมบัติของเลนสท่ีผานการเคลือบสาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติของคล่ืนแมเหล็กไฟฟาชนิดตางๆ ท่ีมีผลตอดวงตา รังสีอัลตราไวโอเลต รังสี

อินฟราเรด รังสีเอกซ รังสีแกมมา คุณสมบัติการสะทอนแสง การดดูกลืน ปรากฏการณแทรกสอดของคล่ืนแสง
และการยอมใหแสงผานของเลนส คุณสมบัติของเลนสสีตางๆ เลนสโพลารอยด เลนสเปล่ียนสี การเคลือบสาร
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ตางๆ บนผิวเลนสเพ่ือปองกันรอยขีดขวน (Hard Coated) ปองกันการสะทอนของแสงบนผิวเลนส (Multi
Coated) ปองกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV)

2116-2115 การประกอบแวนตา 1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ การหาตําแหนงของจุดศนูยกลาง การวัดกําลังเลนส และการกําหนด
แนวแกนของเลนสสําหรับแกไขสายตาเอียง

2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการประกอบเลนสทรงกลม เลนสทรงกระบอก และเลนสทรงกลม
ผสมทรงกระบอก เขากับกรอบโลหะและกรอบพลาสติก

3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการการประกอบเลนสทรงกลม เลนสทรงกระบอก และเลนสทรงกลม
ผสมทรงกระบอก เขากับกรอบโลหะและกรอบพลาสติก การตรวจสอบคุณภาพของแวนตาหลัง
การประกอบเลนสเรียบรอยแลว

4. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ การประกอบแวนตาดวยเลนสทรงกลม ทรงกระบอก และทรงกลมผสมทรง
กระบอก

2. กําหนดตําแหนงของจุดศูนยกลางและแนวแกนของเลนส
3. วัดกําลังของเลนสดวยเคร่ืองวัดกําลังเลนส
4. ประกอบเลนสทรงกลม ทรงกระบอกและทรงกลมผสมทรงกระบอก เขากับกรอบโลหะและ
กรอบพลาสติก

5. ตรวจสอบความถูกตองของแวนตา หลังจากการประกอบเลนส
6. ปรับแตงแวนตาหลังจากการประกอบเลนส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการหาตําแหนงของจุดศูนยกลาง การวัดกําลังเลนส และการกําหนดแกนของ

เลนสสําหรับแกไขสายตาเอียง การประกอบเลนสทรงกลม เลนสทรงกระบอก และเลนสทรงกลมผสมทรง
กระบอก เขากับกรอบโลหะและกรอบพลาสติก การตรวจสอบคุณภาพของแวนตา การปรับแตงแวนตาหลัง
จากประกอบเลนสเรียบรอยแลว
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2116-2116 การประกอบแวนตา 2 3 (6)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน 2116-2115  การประกอบแวนตา 1 )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการวัดกําลัง และการกําหนดตําแหนงของเซกเมนต ของเลนสสอง
ชั้น

2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ การวัดกําลัง และการกําหนดตําแหนงสําหรับใชมองไกล และมอง
ใกลของเลนสหลายช้ันไรรอยตอ

3. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการประกอบเลนสสองช้ัน และเลนสหลายชั้นไรรอยตอ
4. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการประกอบเลนสสองช้ัน และเลนสหลายช้ันไรรอยตอ การตรวจสอบคุณ
ภาพของแวนตาหลังจากประกอบเลนสหลายช้ันเรียบรอยแลว

5. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการประกอบแวนตาดวยเลนสหลายชัน้
2. วัดกําลังและกําหนดตําแหนงสําหรับใชมองไกลและมองใกลของเลนสหลายชัน้
3. ประกอบเลนสหลายช้ัน เขากับกรอบโลหะและกรอบพลาสติก
4. ตรวจสอบความถูกตองของแวนตาหลังจากการประกอบเลนส
5. ปรับแตงแวนตาหลังจากการประกอบเลนส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการวัดกําลัง และการกําหนดตําแหนงของเซกเมนต ของเลนสสองช้ันการวัด

กําลัง และการกําหนดตําแหนงสําหรับใชมองไกล และมองใกลของเลนสหลายช้ันไรรอยตอ การประกอบ
เลนสสองช้ัน และเลนสหลายช้ันไรรอยตอ การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของแวนตาหลังจากประกอบ
เลนสหลายช้ันเรียบรอยแลว

2116-2117 การประกอบแวนตา 3 3 (6)
(วิชาท่ีตองเรียนกอน 2116-2115  การประกอบเลนส 1 )

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ การประกอบเลนสชนิดตางๆ เขากรอบแบบ rimless
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการประกอบเลนสเขากับกรอบแบบ rimless การตรวจสอบและปรับคุณ
ภาพของแวนตาแบบ rimless หลังการประกอบเลนสเรียบรอยแลว

3. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการการประกอบเลนสเขากับกรอบแบบ rimless
2. ประกอบเลนสเขากับกรอบแบบ rimless
3. ตรวจสอบความถูกตองของแวนตาหลังจากการประกอบเลนส
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4. ปรับแตงแวนตาหลังจากการประกอบเลนส
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การประกอบเลนสชนิดตางๆ เขากรอบแบบริมเลส (rimless) การตรวจสอบ
และปรับคุณภาพของแวนตาแบบริมเลส หลังการประกอบเลนสเรียบรอยแลว

2116-2118 การเลือกกรอบแวนตา 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับกายวิภาคของกะโหลกศีรษะ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับความเก่ียวของของอวัยวะตางๆ ท่ีทําใหเกิดปญหาสายตา
3. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับสวนประกอบของกรอบแวนตา และลักษณะของรูปหนาแบบตาง ๆ
4. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักเกณฑการเลือกกรอบแวนตาใหเขากับใบหนา
5. เพ่ือใหสามารถเลือกกรอบแวนตาใหเหมาะสมกับใบหนา รสนิยม และบุคลิกภาพ
6. เพ่ือใหสามารถนําความรูและทักษะเก่ียวกับการเลือกกรอบแวนตาไปใชในชีวิตประจําวัน และ
ในการประกอบอาชพี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการเปลี่ยนแปลงโครงสราง รูปราง ลักษณะของกะโหลกศีรษะตามเพศและวัย
2. จําแนกลักษณะของรูปหนา
3. จําแนกสวนประกอบของกรอบแวนตา
4. เลือกกรอบแวนตาใหเหมาะสมกับใบหนา และบุคลิกภาพ

 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ โครงสราง รูปรางและลักษณะของกะโหลกศีรษะ ตําแหนงและสัดสวนของ

รูปทรงของศีรษะ อวัยวะท่ีเก่ียวของกับปญหาของสายตา การเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวของกับเพศและอายุ สวน
ประกอบของกรอบแวนตา ระบบการวัดกรอบแวนตา หลักเกณฑของกรอบแวนตา หลักเกณฑของรูปรางใบ
หนา หลักการเลือกกรอบแวนใหเหมาะสมกับรูปแบบของใบหนา ความรูเก่ียวกับการเลือกกรอบแวนตาให
เหมาะสมกับรสนิยม และบุคลิกภาพ

2116-2119 การซอมและดัดกรอบ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการซอมและดดักรอบแวนตา
2. เพ่ือใหสามามารถดัดกรอบแวนตาใหเหมาะสมตรงตามความตองการของลูกคา
3. เพ่ือใหสามารถซอมสวนตางๆ ของกรอบแวนตาท่ีชํารุดและตรวจสอบคุณภาพกรอบแวนตาหลัง
การซอมและดัดกรอบ
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการการซอมและดัดกรอบแวนตา
2. อัดกรอบแวนตาไดตรงตามความตองการของลูกคา
3. ซอมสวนตาง ๆ ของกรอบแวนตา
4. ตรวจสอบกรอบแวนตาหลังการดัดหรือซอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชเคร่ืองมือในการซอมและดัดกรอบแวนตา การปรับความกวางของขา

แวน การดัดเพ่ือปรับมุมของขาแวน การดัดบานพับท่ีขาแวน เพ่ือเพ่ิมมุมหรือลดมุมของหนาแวน การดัดแปน
จมูกเพ่ือปรับหนาแวนใหเหมาะสมกับใบหนา การดดัสะพานจมูกของกรอบแวน การดัดโคงปลายขาแวน การ
ตัดปลายขาแวนเพ่ือลดความยาวของขาแวน การเคลือบพลาสติกขาแวนเพ่ือปองกันการกัดกรอน การซอมสวน
ตางๆ ของกรอบแวนตาที่ชํารุด การตรวจสอบคุณภาพกรอบแวนตาหลังการซอมและดัดกรอบ

2116-2120 การใชเคร่ืองมือวัดสายตา 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและการใชงานเคร่ืองมือวัดสายตา
2. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือวัดสายตาและวิเคราะหผลท่ีไดจากการวัด
3. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษาเคร่ืองมือวัดสายตาใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการดูแลรักษาเครือ่งมือวัดสายตา
2. วัดระยะหางระหวางตาดําสองขาง  (Pupillary Distance)
3. วัดความสามารถของการมองเห็นตาท้ังสองขาง  (Visual Acuity)
4. วัดสายตาโดยวิธี  Subjective method และวัดสายตาโดยวิธี  Objective method

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการ การใชงานตลอดจนการดูแลรักษาเคร่ืองมือวัดสายตา ท้ังประเภทท่ี

ผูวัดสายตาเปนผูตัดสิน (Objective Method) ชนิดตางๆ เรติโนสโคป (Retinoscope) เคร่ืองวัดสายตาอัตโนมัติ
(Auto-Refractometer) และเคร่ืองมือวัดสายตาประเภทท่ีผูถูกวัดสายตาเปนผูตัดสิน (Subjective Method) ชนิด
ตางๆ เครื่องวัดสายตา (Phoropter) ชุดเลนสเสียบ (Trial lens set) เพ่ือหาความผิดปกติของสายตา (Refractive
Error) การวัดระยะหางระหวางตาดําทั้งสองขาง (Pupillary Distance) การใชแผนทดสอบความสามารถในการ
มองเห็น (Snellen’s chart) การทดสอบความสามารถในการมองเห็น (Visual Acuity)
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2116-2121 การผลิตกรอบแวนตา 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการออกแบบและการผลิตกรอบแวนตา
2. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการตรวจสอบคุณภาพ และปรับแตงกรอบแวนตา
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการออกแบบและการผลิตกรอบแวนตา การตรวจสอบคุณภาพ และปรับ
แตงกรอบแวนตา

4. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการผลิตกรอบแวนตา
2. ออกแบบกรอบแวนตา ผลิตกรอบแวนตาดวยมือ
3. ตรวจสอบคุณภาพของกรอบแวนตา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบและการผลิตสวนตาง ๆของกรอบแวนตา การประกอบสวน

ตาง ๆของกรอบแวนตาเขาดวยกัน การตรวจสอบคุณภาพ และปรับแตงกรอบแวนตา

2116-2122 การเจียระไนเลนส 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับการเจียระไนเลนสกระจกและการตรวจเลนสกระจกและพลาสติก
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการเจียระไนเลนส การตรวจสอบคุณภาพของเลนส
3. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบการ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเจียระไนเลนส
2. เจียระไนเลนส
3. ตรวจสอบคุณภาพของเลนส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวดับการเจียระไนเลนสทรงกลม เลนสทรงกระบอก เลนสทรงกลมผสมทรง

กระบอกและเลนสท่ีมีปริซึม ท่ีเปนกระจกและพลาสติก ตรวจสอบคุณภาพของเลนส

2116-2123 องคประกอบศิลป 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบศิลป การจัดภาพรูปแบบตางๆ และทฤษฎีสี
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2. เพ่ือใหสามารถออกแบบ และใชสีในงานตกแตงท่ัวไป
3. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ
4. เพ่ือใหเห็นความสําคัญและคุณคาของงานศิลปะ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการขององคประกอบศลิป
2. เขาใจหลักการของทฤษฎีสี
3. ออกแบบการจัดวางภาพ เลือกใชสีในงานศิลปะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายขององคประกอบศิลป และทฤษฎีสี หลักการจัดภาพ ลักษณะของ

การจัดวางภาพในรูปแบบตางๆ ส่ิงนารูเบ้ืองตนในการจัดภาพ หลักการใชสี หลักการผสมสี คุณลักษณะของสี
เพ่ือใชในการออกแบบ การเลือกใชสีในงานศิลปะท่ัวไป

2116-2124 งานชุบเคลือบผิวโลหะ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการชุบเคลือบผิวดวยกรรมวิธีเคมีไฟฟาและเคมี
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใช เตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือและช้ินงานในงานชุบเคลือบผิวโลหะดวยวิธีกล
และวิธีเคมี

3. เพ่ือใหสามารถชุบทองแดง นิกเกิล โครเมียม เงิน ทองคําและรมดํา
4. เพ่ือใหทํางานอยางละเอียดรอบคอบตระหนักถึงความปลอดภัยและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการชุบเคลือบผิวดวยกรรมวิธีเคมีไฟฟาและเคมี
2. เตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือและชุบทองแดง นิกเกิล โครเมียม เงิน ทองคําและรมดํา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยในงานชุบเคลือบผิวดวยกรรมวิธีเคมีไฟฟา เครื่องปรับและ

จายไฟฟา ทางเดินไฟฟา ราวแขวนตัวลอ ตัวลอ ถุงผา การผสมนํ้ายาลางดางรอน ดางไฟฟา นํ้ายาชุบทองแดง
ดาง นํ้ายาชุบทองแดงกรด นํ้ายาชุบนิเกิลเงา น้ํายาชุบโครเมียม นํ้ายาชุบเงิน นํ้ายาชุบทอง น้ํายารมดํา การ
เตรียมตัวลอโครเมียม การผูกหรือแขวนช้ินงานชุบ ข้ันตอนและกรรมวิธีการชุบดวยนํ้ายาชุบชนิดตางๆ วิธีการ
ปองกันอันตรายจากไอระเหยและกําจัดนํ้าท้ิง งานชุบเคลือบผิวโลหะดวยกรรมวิธีเคมีไฟฟา    ตามหลักอาชวี-
อนามัยและความปลอดภัย
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2116-4101-6 ปฏิบัติงานเทคนิคแวนตาและเลนส 1-6 * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับสาขางาน
ท่ีศึกษาอยู

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับ
สาขางานที่ศึกษาอยู

3. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ ดําเนินการและแกไขปญหาตามหลักการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทฤษฎี ขั้นตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับสาขางานท่ีศึกษา
2. วางแผนการทํางาน จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช ดําเนินการและแกไข
ปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและข้ันตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

คําอธิบายรายวิชา
ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ โดย

ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําส่ัง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารงุ
รักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยูพรอมท้ังการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายชิ้นงานและ
เปนรายสัปดาห
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการพิมพ

จุดประสงค

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาพลานามัย นํามาใช
ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในงานอาชีพสัมพันธที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพการพิมพให
ทันตอเทคโนโลยีและมีความเจริญกาวหนาในอาชีพ

3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานอุตสาหกรรม  การ
อานแบบ  เขียนแบบ  การเลือกใชวัสดุ  งานปรับและใชเครื่องมือกล

4. เพื่อใหสามารถเขียนแบบ  อานแบบ  ประมาณการวัสด ุ ประมาณราคาสิ่งพิมพ  ผลิตสิ่งพิมพ
ควบคุมเครื่องมือเครื่องจักรทางการพิมพ

5. เพือ่ใหสามารถตรวจสอบหาขอบกพรอง  แกไข  ควบคุมคุณภาพงานสิ่งพิมพและสามารถตรวจ
สอบหา ขอบกพรอง  แกไข  ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองมือเครื่องจักรทางการพิมพ

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานการพิมพในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ  ใชความรู
และทักษะ พื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได

7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ซื่อสัตยสุจริต  มีระเบียบ  วินัย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
2. ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม ตลอดจนการ
สรางเสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับตนเองและครอบครัว

3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร สิ่งแวดลอม 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน

5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
6. อานแบบ เขียนแบบเทคนิค
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
8. เลือกใชวัสด ุ ประมาณการวัสดุ ประมาณราคาสิ่งพิมพ ผลิตสิ่งพิมพและควบคุมเครื่องมือ
เครื่องจักรทางการพิมพ

9. ตรวจสอบ แกไข และควบคุมคุณภาพงานผลิตสิ่งพิมพ
10. ซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรทางการพิมพ
11. ออกแบบและทําตนฉบับตัวอักษร กราฟก ภาพ
12. ทําฟลมดวยกลองถายภาพ เครื่องทําฟลม
13. ทําแมพิมพพื้นราบ พ้ืนนูน พื้นรองลึก พื้นลายฉลุ
14. พิมพระบบพื้นราบ พ้ืนนูน พื้นรองลึก พื้นลายฉลุ
15. ปมและขึ้นรูปงานพิมพ
16. ออกแบบรูปเลมและทําเลม
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาการพิมพ
----------------------------

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาอุต
สาหกรรม สาขาวิชาการพิมพ จะตองศึกษารายวิชาหมวดวิชาตางๆ และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
รวมไมนอยกวา 107 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้

1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   8 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 71 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 19 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 30 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 18 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 107 หนวยกิต
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1.  หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2)
2000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 2 (2)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2)
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3)
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)
2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*)

2.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ 8 หนวยกิต
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 2 (3)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร

2.  หมวดวิชาชีพ 71 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 19 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2001-0001 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลติ 2 (3)
2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 2 (4)
2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)
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2100-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2 (4)
2100-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)

2.2  วิชาชีพสาขาวิชา 30 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2112-2101 การพิมพเบ้ืองตน 2 (3)
2112-2102 วัสดุทางการพิมพ 2 (3)
2112-2103 การออกแบบสิ่งพิมพ 2 (3)
2112-2104 การถายภาพเบื้องตน 2 (3)
2112-2105 การถายภาพทางการพิมพ 1 2 (3)
2112-2106 การเรียงพิมพ 1 2 (3)
2112-2107 การเรียงพิมพ 2 2 (3)
2112-2108 การแยกส ี1 2 (3)
2112-2109 การเลยเอาทและจัดวางหนา 1 2 (3)
2112-2110 การผลิตแมพิมพ 1 2 (3)
2112-2111 การพมิพเลตเตอรเพรส 3 (6)
2112-2112 การพมิพออฟเซต 1 3 (6)
2112-2113 การพมิพสกรีน 1 2 (4)
2112-2114 การทําเลม 1 2 (3)

2.3  วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2112-2115 กระดาษและหมึกพิมพ 2 (3)
2112-2116 การประมาณราคา 2 (3)
2112–2117 งานซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรทางการพิมพ 2 (3)
2112-2118 การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพงานพิมพ 2 (3)
2112-2119 เทคนิคการผลิตสิ่งพิมพ 2 (3)
2112-2120 การเรียงพิมพ 3 2 (3)
2112-2121 การถายภาพทางการพิมพ 2 2 (3)
2112-2122 การแยกส ี2 2 (3)
2112-2123 การเลยเอาทและจัดวางหนา 2 2 (3)
2112-2124 การผลิตแมพิมพ 2 2 (3)
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2112-2125 การผลิตแมพิมพ 3 2 (3)
2112-2126 การพมิพออฟเซต 2 3 (6)
2112-2127 การพมิพออฟเซต 3 3 (6)
2112-2128 การพมิพออฟเซต 4 3 (6)
2112-2129 การพิมพออฟเซตปอนมวน 1 3 (6)
2112-2130 การพิมพออฟเซตปอนมวน 2 3 (6)
2112-2131 การพิมพสกรีน 2 2 (4)
2112-2132 การพมิพเฟลกโซกราฟ 2 (4)
2112-2133 การพิมพกราเวียร 2 (4)
2112-2134 การพมิพระบบแพด 2 (4)
2112-2135 การพมิพโลหะ 2 (4)
2112-2136 การพิมพไรแรงกด 2 (3)
2112-2137 การทําเลม 2 2 (3)
2112-2138 การแปรสภาพงานหลังพิมพ 1 2 (3)
2112-2139 การแปรสภาพงานหลังพิมพ 2 2 (3)
2112-2140 การจัดการโรงพิมพ 2 (3)
2112-2141 การออกแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑเบ้ืองตน 2 (3)
2112-2142 พิมพดีดไทย อังกฤษเบื้องตน 1 (2)
2112-4101 ปฏิบัติงานการพิมพ  1 3 (*)
2112-4102 ปฏิบัติงานการพิมพ  2 3 (*)
2112-4103 ปฏิบัติงานการพิมพ  3 3 (*)
2112-4104 ปฏิบัติงานการพิมพ  4 3 (*)
2112-4105 ปฏิบัติงานการพิมพ  5 3 (*)
2112-4106 ปฏิบัติงานการพิมพ  6 3 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต



สาขาวิชาการพิมพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

71

2.4  โครงการ 4 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2112-5001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

ชีพ พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ใหมีชั่วโมงกิจกรรมรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

200  ช่ัวโมง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - 2
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 - 2
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - 2
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - 2
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - 2
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - 2
2002-0007-12 (กิจกรรมอ่ืน ทีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - 2



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545

72

จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

2112-2101 การพิมพเบ้ืองตน 2 (3)
2112-2102 วัสดุทางการพิมพ 2 (3)
2112-2103 การออกแบบส่ิงพิมพ 2 (3)
2112-2104 การถายภาพเบื้องตน 2 (3)
2112-2105 การถายภาพทางการพิมพ 1 2 (3)
2112-2106 การเรียงพิมพ 1 2 (3)
2112-2107 การเรียงพิมพ 2 2 (3)
2112-2108 การแยกสี 1 2 (3)
2112-2109 การเลยเอาทและจัดวางหนา 1 2 (3)
2112-2110 การผลิตแมพิมพ 1 2 (3)
2112-2111 การพิมพเลตเตอรเพรส 3 (6)
2112-2112 การพิมพออฟเซต 1 3 (6)
2112-2113 การพิมพสกรีน 1 2 (4)
2112-2114 การทําเลม 1 2 (3)
2112-2115 กระดาษและหมึกพิมพ 2 (3)
2112-2116 การประมาณราคา 2 (3)
2112–2117 งานซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพ 2 (3)
2112-2118 การควบคมุมาตรฐานและคุณภาพงานพิมพ 2 (3)
2112-2119 เทคนิคการผลิตส่ิงพิมพ 2 (3)
2112-2120 การเรียงพิมพ 3 2 (3)
2112-2121 การถายภาพทางการพิมพ 2 2 (3)
2112-2122 การแยกสี 2 2 (3)
2112-2123 การเลยเอาทและจัดวางหนา 2 2 (3)
2112-2124 การผลิตแมพิมพ 2 2 (3)
2112-2125 การผลิตแมพิมพ 3 2 (3)
2112-2126 การพิมพออฟเซต 2 3 (6)
2112-2127 การพิมพออฟเซต 3 3 (6)
2112-2128 การพิมพออฟเซต 4 3 (6)
2112-2129 การพิมพออฟเซตปอนมวน 1 3 (6)
2112-2130 การพิมพออฟเซตปอนมวน 2 3 (6)
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2112-2131 การพิมพสกรีน 2 2 (4)
2112-2132 การพิมพเฟลกโซกราฟ 2 (4)
2112-2133 การพิมพกราเวียร 2 (4)
2112-2134 การพิมพระบบแพด 2 (4)
2112-2135 การพิมพโลหะ 2 (4)
2112-2136 การพิมพไรแรงกด 2 (3)
2112-2137 การทําเลม 2 2 (3)
2112-2138 การแปรสภาพงานหลังพิมพ 1 2 (3)
2112-2139 การแปรสภาพงานหลังพิมพ 2 2 (3)
2112-2140 การจัดการโรงพิมพ 2 (3)
2112-2141 การออกแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑเบ้ืองตน 2 (3)
2112-2142 พิมพดีดไทย อังกฤษเบ้ืองตน 1 (2)
2112-4101 ปฏิบัติงานการพิมพ  1 3 (*)
2112-4102 ปฏิบัติงานการพิมพ  2 3 (*)
2112-4103 ปฏิบัติงานการพิมพ  3 3 (*)
2112-4104 ปฏิบัติงานการพิมพ  4 3 (*)
2112-4105 ปฏิบัติงานการพิมพ  5 3 (*)
2112-4106 ปฏิบัติงานการพิมพ  6 3 (*)
2112-5001 โครงการ 4 (*)
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2112-2101 การพิมพเบ้ืองตน 2 (3)
Basic Printing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการพ้ืนฐานการพิมพและระบบการพิมพท่ีสําคัญ
2. เพ่ือใหสามารถเลือกกระบวนผลิตส่ิงพิมพตามลักษณะงาน
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพการพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานการพิมพและระบบการพิมพ
2. จําแนกกระบวนการผลิตส่ิงพิมพในระบบตาง ๆ
3. ทดสอบพ้ืนฐานการพิมพและระบบการพิมพ
4. ทดสอบขอดีขอเสียของระบบการพิมพระบบตาง ๆ
5. ตรวจสอบแกไขการเลือกใชระบบการพิมพใหเหมาะกับงานพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับความหมายของส่ือส่ิงพิมพ ประเภทและชนิดของผลิตภัณฑทางการพิมพ การพัฒนา

และสถานภาพของอุตสาหกรรมการพิมพ  หลักการพื้นฐานการพิมพ  ระบบการพิมพที่สําคัญ  ไดแก  การพิมพ
พ้ืนนูน  การพิมพพ้ืนราบ  การพิมพพ้ืนลึก  การพิมพพ้ืนฉลุ  การพิมพไรแรงสัมผัส  ขอดีและขอเสียของระบบ
การพิมพ   การเลือกใชระบบการพิมพใหเหมาะสมกับงานพิมพ  กระบวนการผลิตส่ิงพิมพ

2112-2102 วัสดุทางการพิมพ 2 (3)
Material for Graphic Printing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในคุณสมบัติ  โครงสราง สวนประกอบและการใชงานของวัสดุทางการพิมพ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการจําแนกและใชงานของวัสดุทางการพิมพ
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพการพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจคุณสมบัติโครงสราง สวนประกอบและการใชงานของวัสดุทางการพิมพ
2. จําแนกประเภทและคุณสมบัติของวัสดุทางการพิมพ
3. ทดสอบคุณสมบัติ โครงสราง และการใชงานของวัสดุแตละชนิด
4. ทดสอบการใชวัสดุงานกอนพิมพ งานพิมพ และงานหลังพิมพ
5. ตรวจสอบแกไขปญหาขอบกพรองในการใชงานแตละประเภท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคุณสมบัติ  โครงสราง  สวนประกอบ และการใชงานของวัสดุงานกอนพิมพ

ประเภทฟลมและวัสดุไวแสง  แมพิมพ  เคมีภัณฑในกระบวนการสรางภาพ  เชน น้ํายาสรางภาพ  น้ํายาคง
สภาพ  เปนตน  คุณสมบัต ิ โครงสราง  สวนประกอบและการใชงานของวัสดุงานพิมพ  ประเภทกระดาษ  วัสดุ
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พิมพประเภทตาง ๆ  หมึกพิมพ  ผายาง  เคมีภัณฑสําหรับงานพิมพ  เชน  นํ้ายาฟาวนเทน  กัมอารบิก   น้ํายาทํา
ความสะอาด   โครงสราง  สวนประกอบ และการใชงานของวัสดุงานหลังพิมพ  ประเภทวัสดุหุมปก   กาว   นํ้า
ยาเคลือบเงา   เปนตน

2112-2103 การออกแบบส่ิงพิมพ 2 (3)
Graphic Design

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถใชเคร่ืองมือ เครื่องใชในการเขียนแบบและการจัดองคประกอบของภาพ
2. เพ่ือใหสามารถออกแบบส่ิงพิมพเพ่ือการโฆษณา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ เรียบรอย ประณีต สะอาด และตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบส่ิงพิมพเพ่ือการโฆษณา
2. ทดสอบการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการเขียนแบบ
3. ทดสอบการจัดองคประกอบของภาพ  การวาด และการเขยีนลวดลายตางๆ และการใชสี
4. ทดสอบการคํานวณ อัตราการยอขยาย และการออกแบบส่ิงพิมพ
5. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองในการออกแบบส่ิงพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการเขียนแบบ การออกแบบตัวหนังสือไทย-อังกฤษ

การจัดองคประกอบของภาพ  การวาดภาพตาง ๆ  การเขียนลวดลายตาง ๆ  การคิดอัตรายอ-ขยาย  การใหสีทาง
การพิมพ  การออกแบบกราฟก  การออกแบบการดชนิดตาง ๆ  การออกแบบส่ิงพิมพเพ่ือการโฆษณา  การออก
แบบปกหนังสือ  การออกแบบรูปเลมหนังสือ

2112-2104 การถายภาพเบ้ืองตน 2 (3)
Basic of Photographic

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการ การทํางานและการบํารุงรักษากลองถายภาพ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชกลองถายภาพใหเหมาะสมกับงาน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของกลองถายภาพ
2. ทดสอบการใชเคร่ืองมือ และการบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณในการถายภาพ
3. ทดสอบการใชกลองถายภาพ ขาวดํา ส ีการลาง และอัดขยายภาพ
4. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองในการถายภาพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติและวิวัฒนาการของการถายภาพ  อิทธิพลของการถายภาพท่ีมีผลตอ

ชีวิตประจําวัน   หลักการทํางานของกลองถายภาพ   สวนประกอบท่ีสําคัญและหนาท่ีของกลองถายภาพท่ัวไป
เลนสและหนาท่ีของเลนส   การบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณที่ใชในการถายภาพ  กระบวนการผลิตภาพถายในแบบ
ตาง ๆ  การถายภาพขาวดํา  ภาพสีเบ้ืองตน  การลางฟลม  การอัดขยายภาพ  การใชภาพถายเพื่อการสื่อสาร

2112-2105 การถายภาพทางการพิมพ 1 2 (3)
Photographic for Printing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการถายภาพทางการพิมพ  สวนประกอบท่ีสําคัญของกลองถายภาพทาง
การพิมพ ตนฉบับท่ีใชในการถายภาพทางการพิมพ หองมือ

2. เพ่ือใหสามารถใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณสําหรับการถายภาพทางการพิมพ  การ
คํานวณหาเวลาการฉายแสง   การสรางภาพ การยอ-ขยาย การกลับฟลม การตกแตงฟลม การถาย
ภาพสกรีน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการถายภาพทางการพิมพ
2. ทดสอบการใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือในการถายภาพ
3. ทดสอบงานถายภาพทางการพิมพ
4. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองในการถายภาพทางการพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิวัฒนาการของการถายภาพทางการพิมพ   กลองถายภาพทางการพิมพแบบ

ตาง ๆ สวนประกอบท่ีสําคัญของกลองถายภาพทางการพิมพ  ตนฉบับท่ีใชในการถายภาพทางการพิมพ   วัสดุ
อุปกรณและเคมีภัณฑสําหรับการถายภาพทางการพิมพ  หองมืด  การใชและบํารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ
สําหรับการถายภาพทางการพิมพ  การคํานวณหาเวลาการฉายแสง  การปฏิบัติงานถายภาพทางการพิมพ   การ
สรางภาพ การยอ-ขยาย  การกลับฟลม  การตกแตงฟลม  การใชเคร่ืองมือวัดคาความดํา   การถายภาพสกรีน
เบ้ืองตน

2112-2106 การเรียงพิมพ 1 2 (3)
Type Setting 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการเรียงพิมพ ตัวพิมพรอนและตัวพิมพเย็น
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2. เพ่ือใหมีความสามารถในการจําแนกสวนตาง ๆ ของตัวเรียงพิมพ  และมาตราท่ีใชวัดทางการ
เรียงพิมพ ใชเคร่ืองเรียงพิมพคอมพิวเตอรและใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดหนาส่ิงพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเรียงพิมพดวยตัวพิมพรอน และตัวพิมพเย็น
2. ทดสอบการใชตัวเรียงพิมพ เคร่ืองมือ และมาตรวัดทางการเรียงพิมพ
3. ทดสอบการเรียงพิมพ การตรวจปรูฟ แกคําผิด และการแจกตัวคืน
4. ทดสอบการใชคอมพิวเตอรทางการพิมพ โครงสรางและสวนประกอบตาง ๆ
5. ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง การใชเคร่ืองมือในโปรแกรมสําเร็จรูป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติและวิวัฒนาการของการเรียงพิมพ ไดแก ตัวพิมพพวกรอน  ตัวพิมพ

พวกเย็น  สวนตาง ๆ ของตัวพิมพ  แบบและขนาดของตัวพิมพ  มาตราท่ีใชวัดทางการเรียงพิมพ  วัสดุและ
อุปกรณสําหรับการเรียงพิมพ  ลําดับข้ันในการเรียงพิมพ  การตรวจปรูฟ  แกคําผิด และการแยกตัวเรียงพิมพคืน
เคส  โครงสรางและสวนประกอบของเคร่ืองเรียงพิมพคอมพิวเตอร  การใชคําสั่งพื้นฐานตาง ๆ  กับเคร่ืองพิมพ
คอมพิวเตอร  การใชคําสั่งตาง ๆ   ในโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดหนาส่ิงพิมพ  การใชเคร่ืองมือใน
โปรแกรมสําเร็จรูป  การตั้งหนากระดาษ  กําหนดขนาด  รูปแบบตัวอักษร  การทํานามบัตร  ใบปลิวและบันทึก
ขอมูลลงเคร่ืองคอมพิวเตอร

2112-2107 การเรียงพิมพ 2 2 (3)
Type Setting 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดหนา การเชื่อมตอเครือขาย
คอมพิวเตอร การบันทึกขอมูล การประมวลผลออก

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการจัดหนา  จัดคอลัมน  จัดตารางจัด
ตําแหนงขอความ  ตั้งระยะหาง

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดหนาดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร
2. บันทึกขอมูลและจัดเก็บขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร
3. ทดสอบการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดหนา
4. ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดคาตาง ๆ  จัดคอลัมน จัดตาราง จัดตําแหนงขอความ ตั้งระยะหาง

การเช่ือมตอขอมูล   การใสสี   การทําการดตาง ๆ  การทําแผนพับ  การทําแผนโปสเตอร  การทําหนังสือ  การ
เช่ือมตอเครือขายคอมพิวเตอร  การบันทึกขอมูลในรูปแบบตาง ๆ  Diskettes แผน CD-ROM   การประมวลผล
ออกโดยผานเคร่ืองพิมพผลออก

2112-2108 การแยกสี 1 2 (3)
Color Separation 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการของการแยกสี ทฤษฎีของแสง ส ี ตนฉบับสําหรับงานแยกสี
เคร่ืองมือเคร่ืองใชสําหรับงานแยกสี

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการแยกสี  ผลิตนํ้าหนักสีของภาพ  รูปแบบและองศาสกรีน  ความสม
ดุลของสีเทา  การเพิ่มความคมชัด  การลดปริมาณหมึกพิมพแมสี การปรับแตงสี

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย  และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการแยกสี ทฤษฎีแสง สี
2. แยกสีดวยเคร่ืองมือ เคร่ืองใชสําหรับงานแยกสี
3. ทดสอบการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชในงานแยกสี
4. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองในการแยกสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและหลักการของการแยกสี  ทฤษฎีของแสง ส ี ตนฉบับสําหรับ

งานแยกสี  เคร่ืองมือเคร่ืองใชสําหรับงานแยกสี  หลักการกราดแยกส ี วัสดุในงานแยกสี  ปจจัยพ้ืนฐานในการ
ผลิตภาพส ี การผลิตนํ้าหนักสีของภาพ รูปแบบและองศาสกรีน  ความสมดุลของสีเทา  การเพิ่มความคมชัด
การลดปริมาณหมึกพิมพแมสี   การปรับแกสี

2112-2109 การเลยเอาทและจัดวางหนา 1 2 (3)
Layout and Imposition 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจโครงสรางและหลักการเลยเอาวท
2. เพ่ือใหมีความสามารถเลือกใชวัสดุ อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับการเลยเอาวท การทําดัมม่ี การ
ลงหนาหนังสือยก การตีเสนทําผังในแผนมาสเตอร การเลยเอาวทงานหนาเดียว การเลยเอาวท-
งานสองหนา  การเลยเอาวทงานหนังสือยกและการตรวจสอบงาน
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเลยเอาท
2. ทดสอบการใชวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือสําหรับการเลยเอาท
3. เลยเอาทและจัดวางหนาหนังสือยก
4. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองงานเลยเอาทและจัดวางหนา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางและหลักการเลยเอาวท  วัสดุ อุปกรณและเคร่ืองมือสําหรับการ

เลยเอาวท  การทําดัมม่ี  การลงหนาหนังสือยก  การตีเสนทําผังในแผนมาสเตอร    การทําเคร่ืองหมายและ
สัญลักษณในการเลยเอาวท    การเลือกใชงานระหวางเนกาทิฟกับพอซิทิฟ    การแตงฟลม   การตัดฟลม  การ
เจาะฟลม  การวางฟลม  การเลยเอาวทงานหนาเดียว  การเลยเอาวทงานสองหนา    การเลยเอาวทหนังสือยก
และการตรวจสอบงาน

2112-2110 การผลิตแมพิมพ 1 2 (3)
Plate Making and Image Carrier 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจลักษณะโครงสรางของแมพิมพระบบการพิมพพ้ืนนูน ระบบการพิมพพ้ืน
ราบ ระบบการพิมพพ้ืนลึก  ระบบการพิมพฉลุลายผา

2. เพ่ือใหมีความสามารถใชอุปกรณของระบบการพิมพพ้ืนนูน  ระบบการพิมพพ้ืนราบ ระบบการ
พิมพพ้ืนลึก ระบบการพิมพฉลุลายผา

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะโครงสรางของแมพิมพระบบตางๆ
2. ทดสอบการใชและการบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือในการผลิตแมพิมพระบบตางๆ
3. ทําแมพิมพพ้ืนนูน พื้นราบ และแมพิมพฉลุลายผา
4. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองในการผลิตแมพิมพระบบตางๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับลักษณะโครงสรางของแมพิมพระบบการพิมพพ้ืนนูน ระบบการพิมพพ้ืน

ราบ  ระบบการพิมพพ้ืนลึก  ระบบการพิมพฉลุลายผา  กระบวนการผลิตแมพิมพแตละระบบ  วัสดุ อุปกรณ
เคมีภัณฑ   เคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิตแมพิมพแตละระบบ
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2112-2111 การพิมพเลตเตอรเพรส 3 (6)
Letter press Printing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพิมพเลตเตอรเพรส ลักษณะของแมพิมพ ลักษณะของเครื่องพิมพ
เลตเตอรเพรส การบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช

2. เพ่ือใหมีความสามารถปฏิบัติงานพิมพดวยเคร่ืองพิมพเลตเตอรเพรส  ตรวจสอบและแกไขขอบก
พรองงานพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย   และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพิมพเลตเตอรเพรส
2. พิมพงาน 1-2 ส ีดวยเคร่ืองพิมพเลตเตอรเพรส
3. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองหรือปญหาในการพิมพ
4. บํารุงรักษาแมพิมพและเคร่ืองพิมพเลตเตอรเพรส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพเลตเตอรเพรส  หลักการพิมพเลตเตอร

เพรส    ลักษณะของแมพิมพ  ลักษณะของเครื่องพิมพเลตเตอรเพรส  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช  การใช
วัสดุอุปกรณ  การปฏิบัติงานพิมพดวยเคร่ืองพิมพเลตเตอรเพรส  ศึกษาสาเหตุ  ปญหาและวิธีแกไขงานพิมพ
เลตเตอรเพรส  ลักษณะของสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ

2112-2112 การพิมพออฟเซต 1 3 (6)
Offset Printing 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพิมพออฟเซต  ลักษณะของแมพิมพ  ลักษณะของเครื่องพิมพ
ออฟเซต  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช

2. เพ่ือใหมีความสามารถปฏิบัติงานพิมพดวยเคร่ืองพิมพออฟเซต  ตรวจสอบและแกไขขอบก
พรองงานพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพิมพออฟเซต
พิมพงาน 1 ส ีดวยเคร่ืองพิมพออฟเซต 1 สี

2. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองหรือปญหาในการพิมพ
3. บํารุงรักษาแมพิมพและเคร่ืองพิมพออฟเซต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ประวัติความเปนมาของการพิมพออฟเซต หลักการทํางานเคร่ืองพิมพออฟเซต การพิมพ

ออฟเซตสวนประกอบของเคร่ืองพิมพออฟเซต การปอนกระดาษ การกระทุงกระดาษ การรับกระดาษของ
หนวยรับ การจายน้ําและหมึก ความสมดุลระหวางนํ้าและหมึก หลักการและวิธีการปรับลูกนํ้าตอลูกนํ้า ลูกนํ้า
แตะเพลท ผลเสียของการต้ังลูกนํ้าไมถูกตอง การตรวจสอบและพิจารณาคณุภาพของลูกนํ้า ผาหุมลูกนํ้า การ
เลือกใชผาหุมลูกนํ้า การปรับสกร ูปรับหมึก หลักการและวิธีการตั้ง การปรับแรงกดโมเพลทและโมผายาง การ
ต้ังแรงกดกระดาษพิมพ ผลเสียท่ีเกิดข้ึนในการต้ังระบบพิมพไมถูกตอง ปฏิบัติการปอนกระดาษและรับ
กระดาษ ปฏิบัติงานพิมพเบ้ืองตน

2112-2113 การพิมพสกรีน 1 2 (4)
Screen Printing 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการการพิมพสกรีน แมพิมพ หมึกพิมพ และสิ่งพิมพที่ไดจากการ
พิมพสกรีน

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการพิมพสกรีน  ทําแมพิมพสกรนี และวิธีการบํารุงรักษา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพิมพสกรีน
2. ทําแมพิมพสกรีนและพิมพสกรีน 1 ส ีบนวัสดุชนิดตางๆ
3. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองหรือปญหาในการพิมพ
4. บํารุงรักษาแมพิมพ อุปกรณ และเคร่ืองพิมพสกรีน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพสกรีน หลักการของการพิมพสกรีน แม

พิมพสกรีน การพิมพสกรีน  หมึกพิมพสกรีน  ลักษณะภาพและส่ิงพิมพท่ีไดจากการพิมพสกรีน การเปรียบ
เทียบการพิมพสกรีนกับการพิมพระบบอ่ืน ๆ

2112-2114 การทําเลม 1 2 (3)
Book Binding 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการการเย็บเลมทําปก  วัสดุและอุปกรณสําหรับการทําเลมข้ันพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการพับ  การเก็บเลม การเย็บเลมดวยลวด  การเย็บเลมดวยมือ(เย็บ
เชือก)  การเขาเลม การตัดเจียน  การทําเลมปกแข็ง  การซอมแซมหนังสือ
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําเลม การเขาเลม การเย็บเลมทําปก
2. ทําเลมหนังสือปกออนและปกแข็ง
3. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองหรือปญหาในการทําเลม
4. บํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองจักรในการทําเลม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติและวิวัฒนาการการเย็บเลมทําปก  วัสดุและอุปกรณสําหรับการทํา

เลมข้ันพ้ืนฐาน  การพับ การเก็บเลม การเย็บเลมดวยลวด  การเย็บเลมดวยมือ(เย็บเชือก)   การเขาเลม  การตัด
เจียน  การทําเลมปกแข็ง   การซอมแซมหนังสือ

2112-2115 กระดาษและหมึกพิมพ 2 (3)
Paper and Ink

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในชนิดและประเภทของกระดาษและหมึกพิมพ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการจําแนกชนิดและประเภทของกระดาษและหมึกพิมพ
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพการพิมพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะ สมบัติของกระดาษและหมึกพิมพ
2. ทดสอบคุณสมบัติของหมึกพิมพ
3. ตรวจสอบสมบัติของกระดาษพิมพ
4. เลือกใชและแกไขปญหาของหมึกพิมพและกระดาษพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับชนิดและประเภทของกระดาษและหมึกพิมพ  องคประกอบของกระดาษ  กระบวนการ

ผลิตกระดาษ  คุณสมบัติของกระดาษ   ชนิดและประเภทของหมึกพิมพ  องคประกอบของหมึกพิมพ  กระบวน
การผลิตหมึกพิมพ  คุณสมบัติของหมึกพิมพ  ความสัมพันธระหวางกระดาษและหมึกพิมพ  ปญหาทางการ
พิมพอันเน่ืองมาจากกระดาษและหมึกพิมพ

2112-2116 การประมาณราคา 2 (3)
Estimate

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในกระบวนการผลิตส่ิงพิมพ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการคํานวณตนทุนมาตรฐานทางการพิมพ
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3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพการพิมพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการผลิตส่ิงพิมพและการประมาณราคาสิง่พิมพ
2. คํานวณการใชวัสดุและเคมีภัณฑท่ีใชในงานผลิตส่ิงพิมพ
3. ทดสอบการคํานวณคาสกึหรอของเคร่ือง เวลา คาแรง กําไร และคาใชจายอ่ืนๆ ในการผลิตส่ิง
พิมพ

4. ประมาณราคางานพิมพชนิดตาง ๆ  งานกอนพิมพ งานพิมพ และงานหลังพิมพ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการผลิตส่ิงพิมพ  วิธีการคํานวณเก่ียวกับกระดาษพิมพและวัสดุทางการพิมพ
หมึกพิมพ  ผายาง  นํ้ายาเคมีภัณฑ    การคาํนวณตนทุนมาตรฐานทางการพิมพ  การคาํนวณตนทุนของงานกอน
พิมพ  การคาํนวณตนทุนของงานพิมพ  การคาํนวณตนทุนของงานหลังพิมพ  การคาํนวณตนทุนของสํานัก
พิมพ  การคาํนวณตนทุนและกําไรของงานส่ิงพิมพ

2112-2117 งานซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพ 2 (3)
Printing Machine Maintenance

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการ  ข้ันตอนการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพ
2. เพ่ือใหมีความสามารถบํารุงรักษา ถอดประกอบ หลอล่ืน ช้ินสวนเคร่ืองเคร่ืองจักรทางการพิมพ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบชิน้สวน การบํารุงรักษา การถอดประกอบเคร่ืองจักรทางการพิมพ
2. ทดสอบการซอมบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองจักรทางการพิมพ
3. ทดสอบการหลอล่ืน อานแบบช้ินสวนประกอบ ทําประวัติและการบํารุงรักษา
4. ทดสอบงานถอดประกอบ และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพตามตาราง
5. ตรวจสอบแกไขปญหาขอบกพรองในงานซอมบํารงุรักษา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิวัฒนาการ หลักการ ข้ันตอนการบํารุงรักษาอุปกรณและเคร่ืองจักรทางการ

พิมพ   การหลอล่ืน  อานแบบช้ินสวนประกอบ  การจัดทําประวัติ  การบํารุงรักษา  ปฏิบัติงานถอดประกอบ
และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรทางการพิมพตามตารางการบํารุงรักษา
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2112-2118 การควบคุมมาตรฐานและคณุภาพงานพิมพ 2 (3)
Standardization and Quality Control

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในมาตรฐานงานพิมพ  การจัดองคกรทางการผลิต  การวางแผนทางการผลิต
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมคุณของงานใหไดตามมาตรฐานกําหนด
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเก่ียวกับมาตรฐานงานพิมพ การจัดองคกร การวางแผนการผลิต
2. ทดสอบการใชเคร่ืองมือควบคุมคุณภาพงานพิมพ
3. ทดสอบการผลิต การบํารุงรักษา และความปลอดภัยในการทํางาน
4. ทดสอบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานพิมพ
5. ตรวจสอบแกไขปญหาขอบกพรองเพ่ือใหไดมาตรฐานและคุณภาพงานพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานงานพิมพ  การจัดองคกรทางการผลิต การวางแผนทางการผลิต

การบํารุงรักษาในโรงพิมพ  ความปลอดภัยในการทํางาน  การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของงานใหไดตาม
มาตรฐานกําหนด  การใชเครื่องมือควบคุมคุณภาพงานพิมพ  การควบคมุฉากพิมพ การซอนทับกันของภาพ
พิมพ  คาความเปรียบตางของภาพพิมพ  คาความเขมของหมึกพิมพ  เม็ดสกรีนบวม และปญหาดานตาง ๆ

2112-2119 เทคนิคการผลิตสิ่งพิมพ 2 (3)
Production Techniques

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในการผลิตส่ิงพิมพ เร่ิมจากการวางแผน การออกแบบ การจัดทําในข้ันตอน
งานกอนพิมพ  งานพิมพและงานหลังพิมพ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการผลิตส่ิงพิมพ เร่ิมจากการวางแผน การออกแบบ การจัดทําในข้ัน
ตอนงานกอนพิมพ  งานพิมพและงานหลังพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการขัน้ตอนการผลิตส่ิงพิมพ
2. ทดสอบการวางแผน และผลิตส่ิงพิมพ
3. ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง ในการผลิตส่ิงพิมพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการผลิตส่ิงพิมพ  เร่ิมจากการวางแผน  การออกแบบ  การจัดทําในข้ันตอน

งานกอนพิมพ  งานพิมพและงานหลังพิมพ   เพ่ือผลิตช้ินงานส่ิงพิมพสําเร็จ

2112-2120 การเรียงพิมพ 3 2 (3)
Type Setting 3

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานกราฟกและตกแตงภาพ
2. เพ่ือใหมีความสามารถใชเคร่ืองมือตาง ๆ ในโปรแกรมกราฟก  การทํากราฟก โลโก ไลโทนสี
ตาง ๆ  การใชเคร่ืองมือตาง ๆ  ในโปรแกรมแตงภาพ การแกไขสีภาพ การตกแตงภาพ การรวม
เลเยอร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของคาํส่ังในโปรแกรมสําเร็จรูปงานกราฟฟก และงานตกแตงภาพ
2. ทดสอบการใชเคร่ืองมือในโปรแกรมกราฟฟก และโปรแกรมตกแตงภาพ
3. ทดสอบการบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใชในโปรแกรมสําเร็จรูป
4. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองของสี และการตกแตงภาพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชคําส่ังตาง ๆ กับโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานกราฟก  การใชเครื่อง

มือตาง ๆ  ในโปรแกรมกราฟก  การกําหนดขนาดส่ิงพิมพ  ขนาดตัวอักษร  รูปแบบตัวอักษร       การทํากราฟก
โลโก  ไลโทนสีตาง ๆ การใชคําสั่งตาง ๆ กับโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานตกแตงภาพ การใชเครื่องมือตาง ๆ
ในโปรแกรมตกแตงภาพ   การแกไขสี   ภาพ  การตกแตงภาพ  การรวมเลเยอร  การบันทึกขอมูลในรูปแบบตาง
ๆ

2112-2121 การถายภาพทางการพิมพ 2 2 (3)
Photographic for Printing 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถจําแนกประเภทของตนฉบับโทนตอเน่ือง ชนิดและขนาดของแผนสกรีน
องศาสกรีน การเกิดมัวเล  การถายภาพฮาลฟโทน

2. เพ่ือใหมีความสามารถคํานวณหาเวลาฉายแสงหลัก เวลาฉายแสงเสริม  การควบคุมการลาง
เคร่ืองลางฟลมอัตโนมัติ  การเกิดและการเปล่ียนแปลงของเม็ดสกรีน  การใชเคร่ืองมือตรวจสอบ
คุณภาพ
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกประเภทของตนฉบับโทนตอเน่ือง
2. ทดสอบ การถายภาพวาลฟโทน และการคํานวณหาเวลาฉายแสง
3. บํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใชในการถายฟลมและลางฟลมดวยเคร่ืองอัตโนมัติ
4. ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง การเกิดมัวเล และควบคุมคุณภาพ การถายฟลม โดยใชเครื่องมือ
ตรวจสอบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประเภทของตนฉบับโทนตอเน่ือง ชนิดและขนาดของแผนสกรีน  องศาสกรี

น    การเกิดมัวเล  การถายภาพฮาลฟโทน  การคํานวณหาเวลาฉายแสงหลัก  เวลาฉายแสงเสริม  การควบคุม
การลาง  เคร่ืองลางฟลมอัตโนมัติ  การเกิดและการเปล่ียนแปลงของเม็ดสกรีน  การใชเคร่ืองมือตรวจสอบคุณ
ภาพ

2112-2122 การแยกสี 2 2 (3)
Color Separation 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเก่ียวกับการกราดแยกสีจากตนฉบับประเภทตาง ๆ  โดยใชเครื่อง
กราดแยกสีแบบพ้ืนราบและแบบทรงกระบอก

2. เพ่ือใหมีความสามารถปรับแตงและแกไขภาพกราดแยกสีตามปจจัยพ้ืนฐานการผลิตภาพสี  การ
ตรวจสอบคุณภาพของภาพกราดแยกสี

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชเคร่ืองมือกราดแยกสีแบบพ้ืนราบและทรงกระบอก
2. ทดสอบการกราดแยกสี  โดยใชเคร่ืองกราดแยกสีแบบพ้ืนราบ และแบบทรงกระบอก
3. ตรวจสอบคุณภาพของภาพ และแกไขขอบกพรองของภาพดวยเคร่ืองมือตรวจสอบ
4. ทดสอบการบํารงุรักษาเคร่ืองกราดแยกสีแบบพ้ืนราบและแบบทรงกระบอก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการกราดแยกสีจากตนฉบับประเภทตาง ๆ  โดยใชเคร่ืองกราดแยกสีแบบพ้ืน

ราบและแบบทรงกระบอก  การปรับแตงและแกไขภาพกราดแยกสีตามปจจัยพื้นฐานการผลิตภาพส ีการตรวจ
สอบคุณภาพของภาพกราดแยกสี
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2112-2123 การเลยเอาทและจัดวางหนา 2 2 (3)
Layout and Imposition 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเก่ียวกับการลงหนาหนังสือยก  การวางฟลมเลยเอาวทส่ิงพิมพท่ีมี
ลักษณะตางขนาด  ชนิดและลักษณะงานสีเดียวจนถึงส่ีสี

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานเลยเอาท  (Imposition)  ปญหา
และแกไขงานเลยเอาท

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการลงหนาส่ิงพิมพงานสีเดียวและหลายสี
2. ทดสอบการลงหนาส่ิงพิมพสีเดียวและหลายสีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
3. ตรวจสอบแกไขปญหาขอบกพรองการวางหนาสิง่พิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการลงหนาหนังสอืยก  การวางฟลมเลยเอาวทงานส่ิงพิมพท่ีมีลักษณะตาง

ขนาด ชนิดและลักษณะงานสีเดียวจนถึงส่ีสี การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานเลยเอาท (Imposition)
ปญหาและแกไขงานเลยเอาวท

2112-2124 การผลิตแมพิมพ 2 2 (3)
Plate Making and Image Carrier 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจคุณสมบัติของสารไวแสง  กระบวนการสรางภาพและเกิดภาพบนแมพิมพ
ออฟเซตและเฟลกโซกราฟ

2. เพ่ือใหมีความสามารถควบคุมการสรางภาพบนแมพิมพโดยใชแถบควบคุมการฉายแสง ขนาด
และการเปล่ียนแปลงของเม็ดสกรีน  การตรวจสอบและแกไขขอบกพรองของแมพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย  และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจคุณสมบัติของสารไวแสง และปฏิกิริยารับแสง
2. ทดสอบการสรางภาพบนแมพิมพออฟเซตและเฟลกโซกราฟ
3. ทดสอบการบํารุงรักษาแมพิมพและเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการผลิตแมพิมพ
4. ตรวจสอบแกไขปญหาและขอบกพรองของแมพิมพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสมบัติของสารไวแสง ปฏิกิริยาการรับแสงของสารไวแสง  กระบวนการ

สรางภาพและเกิดภาพบนแมพิมพออฟเซตและแมพิมพเฟลกโซกราฟ  การควบคุมการสรางภาพบนแมพิมพ
โดยใชแถบควบคุมการฉายแสง  ขนาดและการเปล่ียนแปลงของเม็ดสกรีน  ปจจัยการผลิตแมพิมพ  การเก็บ
รักษาแมพิมพ  การตรวจสอบและการแกไขขอบกพรองของแมพิมพ

2112-2125 การผลิตแมพิมพ 3 2 (3)
Plate Making and Image Carrier 3

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถเขาใจคุณสมบัติของสารไวแสงและปฏิกิริยาการรับแสงของสารไวแสง 
กระบวนการสรางภาพและเกิดภาพบนแมพิมพกราเวียร และแมพิมพสกรีน

2. เพ่ือใหมีความสามารถควบคุมการสรางภาพบนแมพิมพ  การผลิตแมพิมพ  การเก็บรกัษาแม
พิมพ การตรวจสอบแมพิมพและแกไขขอบกพรองของแมพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจสมบัติของสารไวแสงและปฏิกิริยาการรับแสงของสารไวแสง กระบวนการสรางภาพและ
เกิดภาพบนแมพิมพกราเวียรและสกรีน

2. ผลิตแมพิมพกราเวียรและแมพิมพสกรีน
3. ตรวจสอบแกไขแมพิมพกราเวียรและแมพิมพสกรีน
4. บํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในการผลิตแมพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับคุณสมบัติของสารไวแสง  ปฏิกิริยาการรับแสงของสารไวแสง  กระบวนการ

สรางภาพและเกิดภาพบนแมพิมพกราเวียรและแมพิมพสกรีน  การควบคุมการสรางภาพบนแมพิมพปจจัยการ
ผลิตแมพิมพ   การเก็บรักษาแมพิมพ   การตรวจสอบแมพิมพและการแกไขขอบกพรอง

2112-2126 การพิมพออฟเซต 2 3 (6)
Offset Printing 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองพิมพ และ
อุปกรณการพิมพ  ชนิดตาง ๆ นํ้ายาฟาวเทนและเคร่ืองพิมพวัด กระดาษพิมพ สวนผสมของหมึก
พิมพ เคร่ืองมือวัดหมึกพิมพ การแหงของหมึกพิมพ หมึกพิมพออฟเซท ผายางออฟเซต
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2. เพ่ือใหมีความสามารถปฏิบัติเตรียมเคร่ืองมืออุปกรณสําหรับการพิมพ ปรับต้ังและทดสอบงาน
พิมพ ควบคุมเคร่ืองพิมพ ลางทําความสะอาดเครื่องพิมพ บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพประจําวันและ
ตามกําหนดระยะเวลา

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปรับต้ังเคร่ืองพิมพออฟเซต
2. จําแนกชนิด โครงสราง และการเลือกใชผายาง
3. พิมพงาน 2 ส ีดวยเคร่ืองพิมพออฟเซต 1 สีหรือ 2 สี
4. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองหรือปญหาในการพิมพ
5. บํารุงรักษาแมพิมพและเคร่ืองจักรทางการพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการบํารุงรักษาเคร่ืองมือ เครื่องพิมพ และอุปกรณการพิมพชนิดตางๆ

นํ้ายาฟาวเทนและเคร่ืองพิมพวัด กระดาษพิมพ สวนผสมของหมึกพิมพ เคร่ืองมือวัดหมึกพิมพ การแหงของ
หมึกพิมพ หมึกพิมพออฟเซท ผายางออฟเซต การบํารุงรักษาผายาง การจดบันทึก ลงตาราง (Data chart) ปญหา
และการแกไขขอบกพรองงานพิมพ แมพิมพออฟเซต คุณสมบัติของแมพิมพท่ีดี หลักการพิจารณาผลงานพิมพ
ปฏิบัติ เตรียมเคร่ืองมืออุปกรณสําหรับการพิมพ ปรับต้ังและทดสอบงานพิมพ ควบคุมเครื่องพิมพ ลางทําความ
สะอาดเคร่ืองพิมพ บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพประจําวันและตามกําหนดระยะเวลา

2112-2127 การพิมพออฟเซต 3 3 (6)
Offset Printing 3

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหมึกพิมพ ชุดสอดส ี หลักการผสมหมึกสตีางๆ การใชนํ้ามันผสม
ระบบฉากของเคร่ืองพิมพ การควบคุมคุณภาพสี ความหมายของพื้นตาย (Solid) แปงพนและการ
ใชแปงพน การแหงของหมึก การปอนกันการขับหลัง

2. เพ่ือใหมีความสามารถ ปฏิบัติงานพิมพสอดสีส่ีสีและพิมพพ้ืน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเก่ียวกับการพิมพสอดสีดวยหมึกชุด และการพิมพภาพพื้นตายใหมีคุณภาพ
2. ปรับต้ังหนวยกํากับฉาก หนวยพนแปง
3. พิมพงานสอดสีโดยใชหมึกชุด 4 ส ีใหมีคุณภาพ
4. พิมพงานพ้ืนตายตามตัวอยางกําหนด
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5. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองหรือปญหาในการพิมพ บํารุงรักษาแมพิมพและเคร่ืองจักรทางการ
พิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหมึกพิมพ ชุดสอดส ีหลักการผสมหมึกสีตางๆ การใชนํ้ามันผสม ระบบฉาก

ของเคร่ืองพิมพ การควบคุมคุณภาพสี ความหมายของพื้นตาย (Solid) แปงพนและการใชแปงพน การแหงของ
หมึก การปอนกันการขับหลัง สาเหตุ ปญหา การแกไขงานพิมพพ้ืน ปฏิบัติงานพิมพสีและพิมพพ้ืน

2112-2128 การพิมพออฟเซต 4 3 (6)
Offset Printing 4

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับงานปรุ ตีเบอร งานลายเสน งานพิมพสกรีน  แบบฟอรมหนังสือ
งานพิมพหนังสือ งานพิมพสอดสี งานพิมพพ้ืนตาย งานพิมพออฟเซตทุกชนิด

2. เพ่ือใหมีความสามารถ ปฏิบัติงานพิมพออฟเซตทุกชนิด
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผลิตงานพิมพ งานปรุตีเบอร งานลายเสน งานสกรนี งานแบบฟอรมหนังสือ งาน
พิมพหนังสอื งานพิมพออฟเซตทุกชนิด

2. พิมพงานปรุตีเบอร
3. พิมพงานหนังสือยก
4. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองหรือปญหาการพิมพ
5. บํารุงรักษาแมพิมพและเคร่ืองจักรทางการพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับงานปรุ ตีเบอร งานลายเสน งานพิมพสกรีน  แบบฟอรมหนังสือ  งานพิมพ

หนังสือ งานพิมพสอดสี งานพิมพพ้ืนตาย งานพิมพออฟเซตทุกชนิด

2112-2129 การพิมพออฟเซตปอนมวน 1 3 (6)
Web Offset Printing 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของการพิมพออฟเซตปอนมวน  ลักษณะของสิ่งพิมพดวยเครื่อง
พิมพออฟเซตปอนมวน หลักการทํางาน โครงสราง สวนประกอบและหนาท่ี  การจัดเตรียมวัสดุ
และการเตรียมเคร่ืองพิมพ  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช

2. เพ่ือใหมีความสามารถปฏิบัติงานการพิมพงานสีเดียวดวยเคร่ืองพิมพออฟเซตปอนมวน
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพิมพออฟเซตชนิดปอนมวน
2. พิมพงาน 1 สีดวยเคร่ืองพิมพออฟเซตปอนมวน
3. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองและแกปญหาในการพิมพ
4. บํารุงรักษาแมพิมพและเคร่ืองพิมพออฟเซตปอนมวน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิวัฒนาการของการพิมพ  ลักษณะของสิ่งพิมพ  การจําแนกประเภทของ

เคร่ืองพิมพ  หลักการทํางาน  โครงสราง  สวนประกอบและหนาท่ี  การจัดเตรียมวัสดุและการเตรียมเคร่ือง
พิมพ  การบํารุงรักษาเคร่ืองพิมพ  การพิมพงานสีเดียวดวยเคร่ืองพิมพออฟเซตปอนมวน

2112-2130 การพิมพออฟเซตปอนมวน 2 3 (6)
Web Offset Printing 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถปรับต้ังสวนปอนและการใสมวนกระดาษ  การใสแมพิมพ การรองหนุน
การปรับต้ังหนวยนํ้าและหนวยหมึก การปรับต้ังฉากและแรงดึงมวนกระดาษ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานเคร่ืองพิมพออฟเซตปอนมวน การพิมพงานสอดสี ตรวจ
สอบและแกไขขอบกพรองงานพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปรับต้ังเคร่ืองพิมพออฟเซตปอนมวน
2. พิมพงานสอดสีดวยเคร่ืองพิมพออฟเซตปอนมวนหลายสี
3. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองและปญหาในการพิมพ
4. บํารุงรักษาแมพิมพ และเคร่ืองพิมพออฟเซตปอนมวน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการปรับต้ังสวนปอนและการใสมวนกระดาษ การใสแมพิมพ การรองหนุน

การปรับต้ังหนวยนํ้าและหนวยหมึก  การปรับต้ังฉากและแรงดึงมวนกระดาษ  การปรับต้ังสวนตัดพับ  การตอ
มวนกระดาษ  การทํางานและโครงสรางของเคร่ืองพิมพออฟเซตปอนมวนคุณภาพสูง  เทคนิคการพิมพงาน
พิมพสอดสี  การแกไขปญหาทางการพิมพ  การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงานพิมพท่ีพิมพดวยเคร่ืองพิมพ
ออฟเซตปอนมวน
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2112-2131 การพิมพสกรีน 2 2 (4)
Screen Printing 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการการพิมพสกรีน แมพิมพ หมึกพิมพ และสิ่งพิมพที่ไดจากการ
พิมพสกรีน

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทําแมพิมพกาวอัด  ฟลมมวง  การพิมพงานหลายสี สอดสี พิมพลง
บนวัสดุหลายพ้ืนผิว  การใชเครื่องสกรีน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการทําแมพิมพ การวัด และฟลมมวง งานหลายสีและวัสดุหลายพ้ืนผิว
2. พิมพงานหลายสีดวยเคร่ืองพิมพสกรีนบนวัสดุพ้ืนผิวตางๆ
3. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองหรือปญหาในการพิมพ
4. บํารุงรักษาแมพิมพ อุปกรณ และเคร่ืองพิมพสกรีน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทําแมพิมพกาวอัด ฟลมมวง การพิมพงานหลายสี สอดสี พิมพลงบนวัสดุ

หลายพ้ืนผิว การใชเคร่ืองพิมพสกรีน  การแกไขหาสาเหตุของงานพิมพสกรีน  การลางทําความสะอาด

2112-2132 การพิมพเฟลกโซกราฟ 2 (4)
Flexography Printing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพิมพเฟลกโซกราฟ  ลักษณะของแมพิมพ ลักษณะของเครื่องพิมพ
เฟลกโซกราฟ  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช

2. เพ่ือใหมีความสามารถปฏิบัติงานพิมพดวยเคร่ืองพิมพเฟลกโซกราฟ ตรวจสอบและแกไขขอบก
พรองงานพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพิมพเฟลกโซกราฟ และการทําแมพิมพ
2. พิมพงานดวยเคร่ืองพิมพเฟลกโซกราฟ
3. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองและปญหาในการพิมพ
4. บํารุงรักษาแมพิมพและเคร่ืองพิมพเฟลกโซกราฟ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพเฟลกโซกราฟ หลักพื้นฐานการพิมพ

เฟลกโซกราฟ  แมพิมพเฟลกโซกราฟ  การพิมพเฟลกโซกราฟ  หมึกพิมพเฟลกโซกราฟ  ลักษณะภาพและสิ่ง
พิมพที่ไดจากการพิมพเฟลกโซกราฟ การเปรียบเทียบการพิมพเฟลกโซกราฟกับการพิมพระบบอ่ืน ๆ

2112-2133 การพิมพกราเวียร 2 (4)
Gravure Printing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพิมพกราเวียร   ลักษณะของแมพิมพ   ลักษณะของเครื่องพิมพ
กราเวียร  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช

2. เพ่ือใหมีความสามารถปฏิบัติงานพิมพดวยเคร่ืองพิมพกราเวียร ตรวจสอบและแกไข  ขอบก
พรองงานพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพิมพกราเวียร และการทําแมพิมพ
2. พิมพงานดวยเคร่ืองพิมพกราเวียร
3. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองหรือปญหาในการพิมพ
4. บํารุงรักษาแมพิมพและเคร่ืองพิมพกราเวียร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพกราเวียร หลักพ้ืนฐานการพิมพ กราเวียร

แมพิมพกราเวียร  การพิมพกราเวียร  หมึกพิมพกราเวียร  ลักษณะภาพและส่ิงพิมพท่ีไดจากการพิมพกราเวียร
การเปรียบเทียบการพิมพกราเวียรกับการพิมพระบบอ่ืน ๆ

2112-2134 การพิมพระบบแพด 2 (4)
Pad Printing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพิมพระบบแพด  ลักษณะของแมพิมพ   ลักษณะของเครื่องพิมพ
ระบบแพด   การบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช

2. เพ่ือใหมีความสามารถปฏิบัติงานพิมพดวยเคร่ืองพิมพระบบแพด  ตรวจสอบและแกไขขอบก
พรองงานพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพิมพระบบแพด และการทําแมพิมพ
2. ทําแมพิมพและพิมพงานดวยเคร่ืองพิมพระบบแพด
3. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองหรือปญหาในการพิมพ
4. บํารุงรักษาแมพิมพและเคร่ืองพิมพระบบแพด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพแพด หลักพื้นฐานการพิมพแพด  แม

พิมพแพด  การพิมพแพด  หมึกพิมพแพด  ลักษณะภาพและส่ิงพิมพท่ีไดจากการพิมพแพด  การเปรียบเทียบ
การพิมพแพดกับการพิมพระบบอ่ืน ๆ

2112-2135 การพิมพโลหะ 2 (4)
Decorating Printing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพิมพโลหะ ลักษณะของแมพิมพ ลักษณะของเครื่องพิมพโลหะ การ
บํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช

2. เพ่ือใหมีความสามารถปฏิบัติงานพิมพดวยเคร่ืองพิมพโลหะ ตรวจสอบและแกไข ขอบกพรอง
งานพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพิมพโลหะ และกระบวนการผลิต
2. พิมพงานหลายสีดวยเคร่ืองพิมพโลหะ
3. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองและปญหาในการพิมพ
4. บํารุงรักษาเคร่ืองพิมพโลหะ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับประวัติและวิวัฒนาการของการพิมพโลหะ  หลักพ้ืนฐานการพิมพโลหะ  แม

พิมพโลหะ  การพิมพโลหะ  หมึกพิมพโลหะ  ลักษณะภาพและส่ิงพิมพท่ีไดจากการพิมพโลหะ  การเปรียบ
เทียบการพิมพโลหะกับการพิมพระบบอ่ืน ๆ

2112-2136 การพิมพไรแรงกด 2 (3)
Non-Impact Printing

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ชนิดและโครงสรางของเคร่ืองพิมพไรแรงกดแบบตาง ๆ
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2. เพ่ือใหมีความสามารถปฏิบัติงานพิมพดวยเคร่ืองพิมพไรแรงกดแบบตาง ๆ  และแยกแยะ
ลักษณะของส่ิงพิมพท่ีไดจากเคร่ืองพิมพไรแรงกดแบบตาง ๆ  พรอมท้ังแกไขปญหาเบ้ืองตน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพิมพไรแรงกด ชนิดและโครงสรางของเครื่องพิมพ
2. พิมพงานดวยเคร่ืองพิมพไรแรงกดระบบตางๆ
3. ตรวจสอบแกไขขอบกพรองและปญหาในการพิมพ
4. บํารุงรักษาเครื่องพิมพไรแรงกดประเภทตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางาน ชนิดและโครงสรางของเคร่ืองพิมพไรแรงกดแบบตาง ๆ

เชน เคร่ืองพิมพแบบอิงคเจ็ท  เคร่ืองพิมพแบบเลเซอรพร้ินเตอร  เคร่ืองพิมพแบบอิเล็กทรอสตาติก เปนตน
ศึกษาและแยกแยะลักษณะของสิ่งพิมพที่ไดจากเครื่องพิมพไรแรงกดแบบตาง ๆ

2112-2137 การทําเลม 2 2 (3)
Book Binding 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งพับ เคร่ืองไสสันทากาว  เคร่ืองตัดกระดาษแบบ
อัตโนมัติ

2. เพ่ือใหมีความสามารถควบคุมเคร่ืองพับ  เคร่ืองไสสันทากาว   เคร่ืองตัดกระดาษอัตโนมัติ
เคร่ืองจักรท่ีใชในการเย็บเลมและทําปกอัตโนมัติ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําเลม
2. ทดสอบการควบคุมเคร่ืองพับ เคร่ืองไสสัน เคร่ืองเย็บเลม ทําปกอัตโนมัติ และเครื่องตัดกระดาษ
3. ทดสอบการบํารงุรักษา และการใชเคร่ืองจักรอัตโนมัติ
4. ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองในการทําเลมดวยเคร่ืองจักรอัตโนมัติ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมเคร่ืองพับ  การควบคุมเครื่องไสสันทากาว  การใชเครื่องตัด

กระดาษแบบอัตโนมัติ    เคร่ืองจักรท่ีใชในการเย็บเลมและทําปกอัตโนมัติ
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2112-2138 การแปรสภาพงานหลังพมิพ 1 2 (3)
Converting Post Press 1

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจความหมายและความสําคัญของการแปรสภาพงานหลังพิมพ
2. เพ่ือใหมีความสามารถใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรสําหรับงานแปรสภาพงานหลังพิมพ   วิเคราะห
และแกไขขอพกพรองในการแปรสภาพงานหลังพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการขัน้ตอนของการแปรสภาพงานหลังพิมพ
2. ทดสอบการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรสําหรับงานแปรสภาพงานหลังพิมพ
3. ทดสอบการใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
4. ตรวจสอบและแกไขขอบกพรองในการแปรสภาพงานหลังพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและความสําคัญของการแปรสภาพงานหลังพิมพ  การทํารอยพับ

การปมขาด  การดนุนูน  การพิมพฟอลยรอน  การปร-ุตีเบอร  การเคลือบ  เคร่ืองมือเคร่ืองจักรสําหรับงานแปร
สภาพงานหลังพิมพ  ปญหาและขอบกพรองในการแปรสภาพงานหลังพิมพ

2112-2139 การแปรสภาพงานหลังพมิพ 2 2 (3)
Converting Post Press 2

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผนงานการผลิต
2. เพ่ือใหมีความสามารถทํารอยพับ  การปมขาด  การดนุนูน   การพิมพฟอลยรอน  การปรุตีเบอร
การเคลือบโดยใชเคร่ืองจักร และแกปญหางานแปรสภาพหลังพิมพ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัยและตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ การทํารอยพับ การปมขาด การดนุนูน การเดินฟอลยรอน การปรุตีเบอร การ
เคลือบ และการวางแผนการผลิต

2. ทํารอยพับงานประเภทหนังสือยก
3. ทําแบบและปมขาดหรือดุนนูนหรือเดินฟอลยรอน
4. เคลือบส่ิงพิมพดวยนํ้ามันวานิชโดยใชเคร่ืองพิมพ
5. ตรวจสอบแกไขปญหาและบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทํารอยพับ   การปมขาด   การดนุนูน    การพิมพฟอลยรอน   การปรุตี

เบอร  การเคลือบโดยใชเคร่ืองจักร    การวางแผนงานการผลิต   การแกไขปญหางานแปรสภาพหลังพิมพ

2112-2140 การจัดการโรงพิมพ 2 (3)
Printing Management

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความสามารถเขาใจหลักการบริหารงานโรงพิมพ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการคิดและประมาณราคางานพิมพ  สามารถปฏิบัติตามกฎหมายแรง
งานและ พ.ร.บ.การพิมพ ไดอยางถูกตอง

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพการพิมพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ ประมาณราคา กิจการโรงพิมพ การจัดการโรงพิมพและการจัดต้ังโรงพิมพ
2. ประมาณราคาสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ
3. วางแผนการจัดผังโรงพิมพและวางแผนการผลิต
4. วางแผนการตลาด การเงิน บุคลากร และเคร่ืองมือเคร่ืองจักร
5. ตรวจสอบแกไขปญหาดานตางๆ เก่ียวกับงานโรงพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับการประมาณราคางานพิมพ  ลักษณะกิจการโรงพิมพ  หนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดต้ัง

โรงพิมพ  การเตรียมและการจัดตั้งกระบวนการโรงพิมพตามกฎหมายแรงงาน และ พ.ร.บ. การพิมพ  การวาง
แผนงานพิมพ  การจัดโรงพิมพ   การจัดการดานการผลิต   การตลาด   การเงิน  บุคคล  เคร่ืองมือเคร่ืองจักรทาง
การพิมพได

2112-2141 การออกแบบผลิตภัณฑบรรจุภัณฑเบ้ืองตน 2 (3)
Basic of Graphic Design Packaging

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบรรจุภัณฑเบ้ืองตน  ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ
เคร่ืองมือ อุปกรณสําหรับการออกแบบโครงสรางและรูปแบบบรรจุภัณฑ

2. เพ่ือใหมีความสามารถเขียนแบบรูปคล่ี  การเลือกวัสดุสําหรับผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ  การออก
แบบกราฟกสําหรับงานบรรจุภัณฑ

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย  และตรงตอ
เวลา
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบรรจุภัณฑเบ้ืองตน ประเภทและรูปทรงงานบรรจุภัณฑ กระบวนการผลิตงาน
บรรจุภัณฑ

2. ออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑและทําแบบรูปคล่ี และข้ึนรูปบรรจุภัณฑ
3. ออกแบบกราฟฟคสําหรับงานบรรจุภัณฑ
4. ตรวจสอบแกไขปญหา และบํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรทางการพิมพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการบรรจุภัณฑเบ้ืองตน ประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ

ระบบงานพิมพสําหรับการบรรจุภัณฑ     เคร่ืองมือ    อุปกรณสําหรับการออกแบบโครงสรางและรูปแบบ
บรรจุภัณฑ    การเขียนแบบรูปคล่ี    การเลือกวัสดุสําหรับผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ    การปม  การตัด  การขึ้นรูป
บรรจุภัณฑ  การออกแบบกราฟกสําหรับงานบรรจุภัณฑ

2112-2142 พิมพดีดไทย อังกฤษเบ้ืองตน 1 (2)
Basic Edit Write Thai and English

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพิมพดีดเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหมีความสามารถพิมพดีดแบบสัมผัสภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง  และรวด
เร็ว

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รอบคอบ ปลอดภัย และตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพิมพดีดเบ้ืองตน การใชแปนพิมพและเคร่ืองพิมพดีด
2. พิมพดีดอักษรภาษาไทยตามมาตรฐานกําหนด
3. พิมพดีดอักษรภาษาอังกฤษตามมาตรฐานกําหนด
4. ตรวจสอบแกไขและบํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองพิมพดีด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความสําคัญและหลักการของเคร่ืองพิมพดีด  หลักการพิมพเบ้ืองตน  การ

เรียนรูแปนพิมพ    เคร่ืองหมายและสัญลักษณ    การพิมพวางศูนยแนวต้ัง   แนวนอน   การเวนระยะวรรคตอน
การนับจํานวนพิมพและคําผิด  การแกไขคําผิด  การพิมพแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การฝกสราง
ความเร็วและความแมนยํา
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2112-4101-6 ปฏิบัติงานการพิมพ  1-6 * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับสาขางาน
ท่ีศึกษาอยู

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับ
สาขางานที่ศึกษาอยู

3. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ ดําเนินการและแกไขปญหาตามหลักการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทฤษฎี ขั้นตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับสาขางานท่ีศึกษา
2. วางแผนการทํางาน จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช ดําเนินการและแกไข
ปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและข้ันตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

คําอธิบายรายวิชา
ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ โดย

ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําส่ัง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารงุ
รักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยูพรอมท้ังการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายชิ้นงานและ
เปนรายสัปดาห
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

จุดประสงค

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาพลานามัย นํามาใช
ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอได
อยางมีประสิทธิภาพ และทันตอเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม

4. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานอุตสาหกรรม การ
อานเขียนแบบ การเลือกใชวัสดุ งานปรับและใชเครื่องมือกล

5. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ หาขอบกพรอง แกไข ซอม บํารุงรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองจักรทางดาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีสิ่งทอในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ
อิสระ ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงได

7. เพื่อใหมีทักษะในการคิดคํานวณราคาตนทุน กําไร และกําหนดราคาไดอยางเหมาะสม
8. เพื่อใหมีการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมใชพลังงานอยางคุมคาและถูกวิธี
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
2. ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม  ตลอดจนการ
สรางเสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับตนเองและครอบครัว

3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร สิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน

5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
6. อานแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
8. เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผน
9. ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครื่องจักรสิ่งทอ
10. ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล
11. ทดสอบวัสดุสิ่งทอ
12. ผลิตเสนดายใยสั้น เสนดายใยยาว
13. ผลิตผาทอพ้ืนเมือง  ผาทอดวยเครื่องจักร  ผาถัก  ผาไมทอ
14. ซอมบํารุงเคร่ืองจักรส่ิงทอ
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ

------------------------------

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545   ประเภทวิชาอุต
สาหกรรมสิง่ทอ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ และเขารวมกิจ
กรรมเสริมหลักสตูร รวมไมนอยกวา  105  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   8 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 69 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 30 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 20 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 15 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 105 หนวยกิต
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1.  หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2)
2000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 2 (2)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2)
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3)
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)
2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*)

2.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   8 หนวยกิต
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 2 (3)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร

2. หมวดวิชาชีพ 69 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 30 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2001-0001 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลติ 2 (3)
2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
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2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
2800-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 2 (4)
2800-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)
2800-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2 (4)
2800-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)
2800-1005 งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน 2 (4)
2800-1006 งานเครื่องมือกลเบื้องตน 2 (4)
2800-1007 วัสดุเสนใย 2 (2)
2800-1008 ความรูเร่ืองผา 2 (2)
2800-1009 การทดสอบสิ่งทอ 3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 20 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2801-2101 การทอผาพ้ืนเมือง 3 (6)
2801-2102 งานเตรียมการทอ 3 (6)
2801-2103 การทอผาดวยเคร่ืองจักร 1 3 (6)
2801-2104 การทอผาดวยเคร่ืองจักร 2 3 (6)
2801-2105 การทอผาดวยเคร่ืองจักร 3 3 (6)
2801-2106 การถักผา 3 (6)
2801-2107 การปนดาย 2 (2)

2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2801-2108 การออกแบบโครงสรางผาทอ 2 (4)
2801-2109 การออกแบบโครงสรางผาถัก 2 (4)
2801-2110 โครงสรางเสนดาย 2 (2)
2801-2111 การยอมสีเบื้องตน 2 (4)
2801-2112 การควบคุมคุณภาพสิ่งทอ 2 (2)
2801-2113 การถอดประกอบเคร่ืองจักรส่ิงทอ 3 (4)
2801-2114 การบํารุงรักษาเครื่องจักรสิ่งทอ 2 (2)
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2801-2115 การประยุกตคอมพิวเตอรในการออกแบบสิง่ทอ 2 (4)
2801-2116 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2)
2801-2117 กลศาสตรเครื่องกล 2 (2)
2801-4101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ  1 3 (*)
2801-4102 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ  2 3 (*)
2801-4103 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ  3 3 (*)
2801-4104 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ  4 3 (*)
2801-4105 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ  5 2 (*)
2801-4106 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ  6 2 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4  โครงการ 4 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2801–5001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

ชีพ พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ใหมีชั่วโมงกิจกรรมรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

200  ช่ัวโมง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - 2
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 - 2
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - 2
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - 2
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2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - 2
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - 2
2002-0007-12 (กิจกรรมอ่ืน ทีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - 2
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

2801-2101 การทอผาพ้ืนเมือง 3 (6)
2801-2102 งานเตรียมการทอ 3 (6)
2801-2103 การทอผาดวยเคร่ืองจักร 1 3 (6)
2801-2104 การทอผาดวยเคร่ืองจักร 2 3 (6)
2801-2105 การทอผาดวยเคร่ืองจักร 3 3 (6)
2801-2106 การถักผา 3 (6)
2801-2107 การปนดาย 2 (2)
2801-2108 การออกแบบโครงสรางผาทอ 2 (4)
2801-2109 การออกแบบโครงสรางผาถัก 2 (4)
2801-2110 โครงสรางเสนดาย 2 (2)
2801-2111 การยอมสีเบ้ืองตน 2 (4)
2801-2112 การควบคุมคุณภาพสิ่งทอ 2 (2)
2801-2113 การถอดประกอบเคร่ืองจักรส่ิงทอ 3 (4)
2801-2114 การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรส่ิงทอ 2 (2)
2801-2115 การประยุกตคอมพิวเตอรในการออกแบบส่ิงทอ 2 (4)
2801-2116 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2)
2801-2117 กลศาสตรเคร่ืองกล 2 (2)
2801-4101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีส่ิงทอ  1 3 (*)
2801-4102 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีส่ิงทอ  2 3 (*)
2801-4103 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีส่ิงทอ  3 3 (*)
2801-4104 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีส่ิงทอ  4 3 (*)
2801-4105 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีส่ิงทอ  5 2 (*)
2801-4106 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีส่ิงทอ  6 2 (*)
2801–5001 โครงการ 4 (*)
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2801-2101 การทอผาพ้ืนเมือง 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ความเปนมา วิธีการทอผาพ้ืนเมือง
2. เพ่ือใหสามารถเลือก ประกอบ ปรับต้ังอุปกรณและช้ินสวนของเคร่ืองทอผาพ้ืนเมือง
3. เพ่ือใหสามารถทอผาพ้ืนเมืองตามกระบวนการทอผาพ้ืนเมืองตางๆ
4. เพ่ือใหสามารถนําความรูและทักษะการทอผาพ้ืนเมืองไปประยุกตใชกับงานส่ิงทอได
5. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบรักการทํางานและมีเจตคติท่ีดีตองานทอผาพ้ืนเมือง

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของชิน้สวนและกลไกลเคร่ืองทอผาพ้ืนเมือง
2. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือกอนทอผาพ้ืนเมือง
3. ออกแบบลายทอผา
4. ทอผาพ้ืนเมือง
5. ตรวจสอบควบคุมผลผลิตผาทอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ ประวัติการทอผาพ้ืนเมืองแบบตางๆ ผามัดหม่ี ผาตีนจก การออก

แบบ คํานวณเสนดาย การสบืดาย  การหวีดาย การรอยตะกอ การผูกเชือกโยงตะกอ การทอผา การประยุกตการ
ออกแบบลายทอพ้ืนเมือง และสรางสรรคผลงานดานการทอพ้ืนเมือง

2801-2102 งานเตรยีมการทอ 3 (6)
(Weaving Preparation)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งจักรในกระบวนการเตรียมการทอ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจข้ันตอนการทํางาน การคาํนวณในกระบวนการเตรยีมการทอ
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการเตรียม การใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรทอผา
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่งมือ เคร่ืองจักรเตรียมการทอ
2. กรอดายยืนและดายพุง
3. สืบดายแบบ Direct และ  Indirect
4. รอยตะกรอ และฟนหวี
5. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานของเคร่ืองจักรในกระบวนการเตรียมการทอ การกรอดายยืน

และดายพุง วิธีการสบืดายยืนแบบ  DIRECT WARPING และ SECTIONAL WARPING  วิธีการรอยตะกอ
และพันหวี การคาํนวณขัน้พ้ืนฐานในกระบวนการเตรยีมการทอ

2801-2103 การทอผาดวยเคร่ืองจักร  1 3 (6)
(Machine weaving 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทอผา ความปลอดภัยในการทอผาดวยเคร่ืองแบบลูกเบ้ียว
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน หนาท่ีของช้ินสวน อุปกรณ ความสัมพันธระหวาง   กลไก
การทํางานหลักและกลไกการทํางานรองในเคร่ืองทอผาแบบลูกเบ้ียว

3. เพ่ือใหสามารถทอผาดวยเคร่ืองจักรทอผาแบบลูกเบ้ียว
4. เพ่ือใหมีระเบียบวินัย  และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ช้ินสวนและกลไกลเคร่ืองจักรทอผาแบบลูกเบ้ียว
2. เตรียมลูกเบ้ียวตามลายโครงสรางท่ีทอ
3. เตรียมเสนดายพุงตามลายโครงสรางท่ีทอ
4. ทอผาดวยเคร่ืองจักรแบบลูกเบ้ียว
5. ตรวจสอบ และควบคุมผลผลิตผาทอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทอผาดวยเคร่ืองทอผาแบบลูกเบ้ียว ประวัติของการทอผาดวยเครื่อง

จักร ความปลอดภัย การทํางานของเคร่ืองทอผา การใชเคร่ืองมืออุปกรณ วิธีการตอดาย ชิ้นสวนและหลักการ
ทํางานของเครื่องทอท่ีใชลูกเบ้ียว ความสัมพันธของกลไกการทํางานหลักและกลไกการทํางานรอง อุปกรณ
ชวยในการทํางานเคร่ือง

2801-2104 การทอผาดวยเคร่ืองจักร  2 3 (6)
(Machine weaving 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทอผา ความปลอดภัยในการทอผาดวยเคร่ืองจักรทอผาแบบ   ดอบบ้ี
ชนิดบวกและชนิดลบ (Positive and Negative) และแบบแจกการด

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน หนาท่ีของชิ้นสวน อุปกรณ ของเครื่องจักรทอผาแบบ          
ดอบบ้ีชนิดบวกและชนิดลบ (Positive and Negative) และทํางานของหัวแจกการดใหสัมพันธกับ
เคร่ืองทอ

3. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษา ปรับแตงเคร่ืองจักรทอผาแบบไดตามมาตรฐานบริษัทผูผลิต
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4. เพ่ือใหสามารถทอผาดวยเคร่ืองจักรทอผาแบบดอบบ้ีและแจกการด
5. เพ่ือใหมีระเบียบวินัย  และมีความรอบคอบในการปฏิบัติงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ช้ินสวนและกลไกเคร่ืองจักรทอผาแบบดอบบ้ี และแบบแจคการด
2. กําหนดลายลงบนอุปกรณบังคับลายในดอบบ้ีและแจกการด ตามลายโครงสราง
3. เตรียมเสนดายพุงตามลายโครงสรางท่ีทอ
4. ทอผาดวยเคร่ืองจักรแบบดอกบ้ี และแจคการด
5. ตรวจสอบ และควบคุมผลิตผลิตผาทอ

คาํอธบิายรายวชิา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทอผาดวยเคร่ืองแบบดอบบ้ีและแจกการ ช้ินสวนของเคร่ืองจักรทอ

ผาแบบดอบบ้ีและแจกการ  หลักการทํางานของดอบบ้ีชนิดบวกและชนิดลบ (Positive and Negative)   การปก 
พี อี จี (PEG) ใหสัมพันธกับการออกแบบหลักการทํางานของหัวแจกการด การบํารุงรักษาหัวดอบบ้ีและแจ็ก
การดการออกแบบลายผาใหมีความสัมพันธกับหัวแจกการด

2801-2105 การทอผาดวยเคร่ืองจักร  3 3 (6)
(Machine weaving 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจระบบกลไกการทํางานเคร่ืองจักรทอผาไรกระสวยแบบตางๆ
2. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษา ปรับและแกไขระบบกลไกเคร่ืองจักรทอผา
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพผาตามมาตรฐาน และแกไขตําหนิผาจาก
กระบวนการทอ

4. เพ่ือใหมีความสามารถในการคํานวณผลผลิต ประสิทธิภาพเคร่ืองทอและปรับปรุงคุณภาพการทอ
5. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ รักการทํางาน มีเจตคติท่ีดีตองานการทอผา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ช้ินสวนและกลไกเคร่ืองจักรทอผาแบบไรกระสวย
2. เตรียมอุปกรณท่ีใชในการทอผาดวยเคร่ืองจักรแบบไรกระสวย
3. เตรียมเสนดายพุงตามลายโครงสรางท่ีทอ
4. ทอผาดวยเคร่ืองจักรแบบไรกระสวย
5. ตรวจสอบและควบคุมผลผลิตผาทอ

คาํอธบิายรายวชิา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานพ้ืนฐานเคร่ืองทอไรกระสวยแบบ  Air – jet  water –jet 

Rapier  Gripper projectile และกลไกการทํางานในระบบการเปดตะกอระบบสงเสนทายพุง ระบบกระทบหนา
ผา ระบบการมวนผา ระบบคลายเสนยืน และระบบชวยตางๆ  ระบบหยุดเคร่ืองเม่ือเสนดายยืนขาดและเสนดาย
พุงขาด หลักการตรวจสอบและจําแนกเกรดผาทอ การคาํนวณผลผลิต และประสิทธิภาพเครื่องทอ
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2801-2106 การถักผา 3 (6)
(Fabric Knitting)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ประวัติความเปนมาของเคร่ืองถักผา
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การบํารุงรักษา ปรับและแกไขระบบกลไก ช้ินสวนตางๆ 
ของเคร่ืองถักมือ เคร่ืองถักผาแนวนอน (Weft Knit) เคร่ืองถักผาแนวด่ิง (Warp Knit)

3. เพ่ือใหสามารถบํารุงรักษา ปรับและแกไขระบบกลไก ช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองถักมือ เคร่ืองถัก
ผาแนวนอน (Weft Knit) เคร่ืองถักผาแนวด่ิง (Warp Knit)

4. เพ่ือใหสามารถถักผาดวยเคร่ืองถักมือ เคร่ืองถักผาแนวนอน (Weft Knit) เคร่ืองถักผาแนวด่ิง 
(Warp Knit)

5. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ รักการทํางานและมีเจตคติท่ีดี  ตองานการถักผา
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานชิน้สวนและอุปกรณการถักผาดวยมือและการถักผาดวยเครือ่งจักร
2. เตรียมอุปกรณท่ีใชในการถักผา
3. เตรียมเสนดายท่ีใชในการถักผา
4. ถักผาดวยมือและเคร่ืองจักร
5. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผาถัก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิธีการทํางาน ประวัติความเปนมาของเคร่ืองถักผา หลักการทํางาน

ของช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองถักผาดวยมือ เคร่ืองถักแบบแนวนอน (Weft Knit) เครื่องถักแนวดิ่ง (Warp Knit) 
การสรางหวงถักพ้ืนฐาน หวงตามแนวยาวและแนวขวาง

2801-2107 การปนดาย 2 (2)
(Yarn Spinning)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเบ้ืองตน วิวัฒนาการของการปนดายจากใยธรรมชาติ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการผลิตเสนดายฝายดวยเคร่ืองจักร
3. เพ่ือใหสามารถจําแนกข้ันตอนการทํางานของเคร่ืองจักรในกระบวนการปนดายท้ังระบบ
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา และเปนระเบียบเรียบรอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของชิน้สวนและกลไกเครือ่งจักรปนดายใยส้ัน
2. เขาใจหลักการเตรียมเสนใย ทําความสะอาด ผสมเสนใย
3. เขาใจหลักการสางใย และหวีเสนใย
4. เขาใจหลักการลดขนาดเสนใย
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5. เขาใจหลักการปนดาย
6. เขาใจหลักการกรอดายและควบเสนดาย
7. เขาใจหลักการตรวจสอบเสนดาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ ประวัติและวิวัฒนาการของการปนดาย หลักการเบื้องตนของการ

ปนดายจากใยธรรมชาติ กระบวนการผลิตเสนดาย หนาท่ีของช้ินสวนของเคร่ืองจักรในกระบวนการปนดายแต
ละเครื่อง วิธีการผสมเสนใยแบบตางๆ การผสมเสนใย การสางใย การรีดปุย การโรฟวิ่ง การปนดายแบบใชวง
แหวน การกรอดาย การเขาเกลียว การหาขนาดเสนดาย

2801-2108 การออกแบบโครงสรางผาทอ 2 (4)
(Woven Structure Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการออกแบบลายทอพ้ืนฐาน วิธีการเขียนลายลงในกระดาษกราฟ 
วิธีการคํานวณหาขนาดของเสนดายยนและเสนดายพุง การกําหนดตะกอ  การรอยตะกอ

2. เพ่ือใหสามารถออกแบบ แกะลาย กําหนดตะกอและรอยตะกอ
3. เพ่ือใหกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ  เรียบรอย  รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบลายโครงสรางผาทอ
2. ออกแบบลายทอพ้ืนฐาน
3. กําหนดการรอยตะกรอ รอยฟนหวีและการยกตะกอ
4. แกะลายจากผาตัวอยาง
5. คํานวณขนาดและจํานวนเสนดายยืนและเสนดายพุง
6. ตรวจสอบลายทอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบลายทอ การเขียนลายทอชนิดตางๆ วิธีการเขียนลายทอ

ชนิดตางๆ วิธีการเขียนลายลงในกระดาษกราฟ การกําหนดตะกอ การรอยตะกอ การแกะลายจากผาตัวอยาง วิธี
คํานวณขนาดของเสนดายและความสัมพันธของลายทอท่ีมีผลตอผืนผา อิทธิพลของเกลียวเสนดายที่มีผลตอ
โครงสรางผา

2801-2109 การออกแบบโครงสรางผาถัก 2 (4)
(Knitted Structure Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบโครงสรางผาถัก โครงสรางพ้ืนฐานผาถัก ลักษณะลายผาถัก
พ้ืนฐาน องคประกอบของหวงชนิดหวง ลักษณะหวง
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2. เพ่ือใหมีความสามารถในการจําแนก จัดเตรียมเตรียมวัสดุและออกแบบโครงสรางผาถัก
3. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ มีระเบียบ รักการทํางานมีเจตคติท่ีดีตองานออกโครงสรางผาถัก

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบโครงสรางผาถัก
2. เตรียมวัสดุและอุปกรณ
3. ออกแบบลายถักผาพ้ืนฐาน
4. แกะลายจากผาตัวอยาง
5. คํานวณจํานวนหวงถัก ตามแนวนอนและแนวต้ัง
6. ตรวจสอบลายผาถัก

คาํอธบิายรายวชิา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบโครงสรางผาถัก ลักษณะโครงสรางผาถักแนวนอน  (Weft 

knit) ผาถักแนวด่ิง (Warp knit) องคประกอบของหวง ชนิดของหวง ลักษณะหวง สัญลักษณการออกแบบผาถัก 
การออกแบบลายผาและการใชสีเสนดายใหสอดคลองกับอุปกรณทําลวดลาย

2801-2110 โครงสรางเสนดาย 2 (2)
(Yarn structure)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิดและองคประกอบของเสนดายตางๆ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการหาเบอรดายในระบบตาง ๆ
3. เพ่ือใหสามารถจําแนกสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเสนดายชนิดตางๆ
4. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการตกแตงเสนดายประเภทตางๆ
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย รับผิดชอบ ตรงตอเวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิดและองคประกอบของเสนดาย
2. คํานวณเบอรเสนดาย
3. จําแนกสมบัติของเสนดายทางกายภาพและทางเคมี
4. ตกแตงเพ่ิมสมบัติเสนดาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการจําแนกชนิดโครงสรางและชนิดเสนดายแบบตางๆ ลักษณะองค

ประกอบของเสนดาย ทิศทางและปริมาณการควบเกลียวเสนดาย จํานวนเสนดายและนํามาควบ  ขนาดของ
เสนดายระบบไดเร็กและอินไดเร็ก (Direct System and Indirect System) การตกแตงเสนดายประเภทตางๆ
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2801-2111 การยอมสีเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการยอมผา การเตรียมวัสดุ การยอมชนิดตางๆ
2. เพ่ือใหมีความสามารถเปรียบเทียบสมบัติของสารชวยยอมสีไดเร็กท  สีรีแอกทีฟ และสีแวท
3. เพ่ือใหมีความสามารถเตรียมวัสดุ ยอมสีเสนใยเซลลูโลสดวยสีไดเร็กท  สีรีแอ็กทีฟ  สีแวท
4. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ ความเปนระเบียบ ความคิดสรางสรรคและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในหลักการยอมผา การเตรียมวัสดุ การยอมชนิดตางๆ
2. เปรียบเทียบสมบัติของสารชวยยอมสีไดเร็กท  สีรีแอกทีฟ และสีแวท
3. เตรียมวัสดุ ยอมสีเสนใยเซลลูโลสดวยสีไดเร็กท  สีรีแอ็กทีฟ  สีแวท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของกระบวนการยอมผา การเตรยีมวัสดุกอนยอม สมบัติของสาร

ชวยยอมของสีไดเร็กท  สีรีแอกทีฟ และสีแวท กรรมวิธีการยอมสีเสนใยเซลลูโลสดวยสีไดเร็กท สีรีแอกทีพ 
และสีแวท

2801-2112 การควบคุมคุณภาพส่ิงทอ 2 (2)
(Textile Quality Control)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการ วัตถุประสงค ความเปนมาของการควบคุมคุณภาพ
2. เพ่ือใหสามารถวางแผนการผลิต เลือกวิธีการควบคุมคุณภาพการผลิตส่ิงทอและการรายงาน
3. เพ่ือสงเสริมใหมีความรับผิดชอบ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการความเปนมาของการควบคมุคุณภาพส่ิงทอ
2. รวบรวมขอมูลโดยใชหลักสถิติพ้ืนฐาน
3. วางแผนควบคุมการผลิต
4. วิเคราะหขอมูล และแนวทางแกปญหา
5. รายงานผลแนวทางปรับปรุงแกปญหา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการ ประวัติของการควบคุมคุณภาพ ความหมาย วัตถุประสงคของการควบคุมคุณ

ภาพในการผลิต องคประกอบท่ีมีผลตอการผลิต การวางแผนและควบคมุการผลิต การนําหลักสถิติพื้นฐานมา
ใชในการจัดเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล การทําแผนภูมิควบคุมคุณภาพเบื้องตนในโรงงาน  ประโยชนที่ไดรับ
จากการควบคุมคุณภาพ
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2801-2113 การถอดประกอบเครื่องจักรสิ่งทอ 3 (4)
(Assemblies Textile Machine)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการถอดประกอบเคร่ืองจักรส่ิงทอ
2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งจักรส่ิงทอ โครงสรางสวนประกอบและระบบการ
ทํางานเคร่ืองจักรส่ิงทอ

3. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการซอม บํารุงรักษาเคร่ืองจักรส่ิงทอ
4. เพ่ือใหสามารถวางแผนการซอม บํารุงรักษา ถอดประกอบ ปรับแตงกลไกลเคร่ืองจักรส่ิงทอ
5. เพ่ือใหมีความรูตอผลกระทบและการอนุรักษธรรมชาติ
6. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบทางดานส่ิงแวดลอม มีระเบียบ รักการทํางาน และมีเจตคติท่ีดีตองาน
การทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการถอดประกอบเครือ่งจักรส่ิงทอและหลักความปลอดภัย
2. กําหนดแผนการตรวจสอบเคร่ืองจักรกลส่ิงทอ
3. ถอดประกอบ ปรับต้ังช้ินสวนเคร่ืองจักรกลส่ิงทอ
4. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลส่ิงทอ
5. ตรวจสอบการถอดประกอบเคร่ืองจักรกลส่ิงทอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการซอมบํารุงเครื่องจักรสิ่งทอ ความสําคัญของความปลอดภัยในการ

ถอดประกอบเคร่ืองจักรส่ิงทอ อุปกรณปองกันอันตราย เคร่ืองมือรถอดประกอบเคร่ืองจักรส่ิงทอ โครงสราง 
สวนประกอบ ช้ินสวนเคร่ืองจักร ระบบการทํางาน และการปรับต้ังเคร่ืองจักรส่ิงทอประเภทตางๆ ชนิดของ
การบํารุงรักษา วิธีการจัดระบบการซอมบํารงุ การวางแผนเตรยีมวัสดุ อุปกรณ ขอมูล เอกสาร และการจัดการ
ดานอะไหล ผลกระทบตอสภาพแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ

2801-2114 การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรส่ิงทอ 2 (2)
(Textile Machine Maintenance)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ยุทธวิธี ความสําคัญ ความปลอดภัยในการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
ท้ังการบํารุงรักษาเชิงปองกันและการซอมบํารุง

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการางแผน การเตรียมการดานเอกสาร ดานวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ 
อะไหล การบํารุงรักษาและการซอมบํารุง การตรวจสอบทอลองเครื่องและการรายงานผล

3. เพ่ือใหมีความตระหนักถึงผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ
4. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ มีระเบียบรักการทํางาน และมีเจตคติท่ีดีตองานบํารุงรักษาเคร่ืองจักร   
ส่ิงทอ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบํารงุรักษาเครือ่งจักรส่ิงทอ และหลักความปลอดภัย
2. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรส่ิงทอแบบเชิงปองกันและการซอมบํารุง
3. วางแผนการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรส่ิงทอ
4. จัดทําและรวบรวมเอกสาร เคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ ท่ีใชในการบํารุงรักษา
5. รายงานผลการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลส่ิงทอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการซอมบํารุงเครื่องจักรกล ความสําคัญของความปลอดภัยและผล

กระทบของการบํารุงรกัษาดานการเงิน สังคม ส่ิงแวดลอมและอนุรักษธรรมชาติ การบํารุงรักษาแบบไมมีการ
วางแผน และการบํารุงรักษาแบบมีแผนลวงหนา การบํารุงรักษาเชิงปองกัน โครงสรางคุณลักษณะเฉพาะเครื่อง
จักส่ิงทอ ระบบหลอล่ืนและวิธีการหลอล่ืน กําหนดเวลาปรับแตงและเปล่ียนถายนํ้ามันหลอล่ืน การวางแผน
เตรียมวัสดุ อุปกรณ การจัดการขอมูลเอกสารเก่ียวกับการบํารุงรักษา การจัดการดานอะไหล

2801-2115 การประยุกตคอมพิวเตอรในการออกแบบส่ิงทอ 2 (4)
(Textile Design by Computer Applies)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในงานออกแบบสิ่งทอ และ
ประยุกตใชงาน

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ออกแบบส่ิงทอ ออกแบบลายผาทอ  ลายผา
ถัก

3. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ ความเปนระเบียบ ความคิดสรางสรรค และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการทํางานโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใชในงานออกแบบส่ิงทอ
2. เตรียมอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีใชในการออกแบบ
3. ออกแบบลายผาทอ ลายผาถัก และลายพิมพผา
4. ตรวจสอบและแกไขปญหาท่ีเกิดจากการออกแบบ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาใชในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ในดานการออก

แบบส่ิงทอ  ออกแบบลายผาทอ  ลายผาถัก  และการประยุกตใชงาน
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2801-2116 คณิตศาสตรเครื่องกล 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน
และในวิชาชีพ

2. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการเบ้ืองตนเก่ียวกับ พื้นที่ ปริมาตร นํ้าหนักของช้ินงาน ความเร็ว 
การเคล่ือนท่ี การไดเปรียบเชิงกลของเคร่ืองกลผอนแรงชนิดตางๆ

3. เพ่ือใหสามารถคํานวณหา พ้ืนท่ี ปริมาตร น้ําหนักของชิ้นงาน พิกัดความเผ่ือ ความเร็วรอบ
ความเร็วตัด ระบบการสงกําลังดวยสายพานและเฟองชนิดตางๆ การไดเปรียบเชิงกลของเครื่อง
มือกลอยางงาย

4. เพ่ือสงเสริมใหเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนคณิตศาสตรและมีความสนใจในการเรียน
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจในหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร เก่ียวกับ พ้ืนท่ี ปริมาตร น้ําหนักของชิ้นงาน ความเร็ว 
การเคล่ือนท่ี การไดเปรียบเชิงกลของเคร่ืองกลผอนแรง

2. คํานวณหา พ้ืนท่ี ปริมาตร นํ้าหนักของช้ินงาน พิกัดความเผ่ือ ความเร็วรอบความเร็วตัด ระบบ
การสงกําลังดวยสายพานและเฟองชนิดตางๆ การไดเปรียบเชิงกลของเครื่องมือกลอยางงาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการแนวคิดในทางคณิตศาสตร หนวยวัดระบบตางๆ ความยาว พ้ืนท่ี ปริมาตรและ

น้ําหนักของชิ้นงาน พิกัดความเผ่ือ ความเร็วรอบความเร็วตัด ระบบการสงกําลังดวยสายพานและเฟองชนิด
ตางๆ อัตราทดของเคร่ืองมือกลอยางงาย

2801-2117 กลศาสตรเครื่องกล 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการของแรง พลังงาน
2. เพ่ือใหสามารถเปล่ียนแปลงหนวยวัดระบบตางๆ แยกแรง หาผลลัพธของระบบแรงกระทํา
ลักษณะตางๆ หาคางานพลังงาน ความเคนความเครียดลักษณะตางๆ

3. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจหลักกลศาสตรและประยกุตใชในงานอาชีพ
4. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ  มีระเบียบวินัย  มีความตรงตอเวลา เจตคติที่ดีตอการเรียน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในหลักการของแรง พลังงาน
2. เปล่ียนแปลงหนวยวัดระบบตางๆ แยกแรง หาผลลัพธของระบบแรงกระทําลักษณะตางๆ หาคา
งานพลังงาน ความเคนความเครียดลักษณะตางๆ ประยุกตใชหลักกลศาสตรในงานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการของกลศาสตรเบ้ืองตนและการประยุกตใชในงานเครื่องกล ระบบของแรง 

โมเมนต สมดุลจุดศูนยถวง ความเสียดทาน ความเร็ว ความเรง งานและพลังงาน ความเคนและความเครียด

2801-4101-6 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีส่ิงทอ  1-6 * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับสาขางาน
ท่ีศึกษาอยู

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับ
สาขางานที่ศึกษาอยู

3. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ ดําเนินการและแกไขปญหาตามหลักการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทฤษฎี ขั้นตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับสาขางานท่ีศึกษา
2. วางแผนการทํางาน จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช ดําเนินการและแกไข
ปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและข้ันตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

คําอธิบายรายวิชา
ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ โดย

ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําส่ัง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารงุ
รักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยูพรอมท้ังการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายชิ้นงานและ
เปนรายสัปดาห
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
สาขาวิชาเคมีส่ิงทอ

จุดประสงค

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาพลานามัย นํา
มาใชในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม

4. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานอุตสาหกรรม  
การเลือกใชวัสดุในงานฟอก  ยอม  พิมพและตกแตงสิ่งทอ

5. เพื่อใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานฟอก  ยอม  พิมพและตกแตงสิ่งทอ
6. เพือ่ใหสามารถตรวจสอบหาขอบกพรอง แกไข ซอมบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องมือ เคร่ือง
จักรที่ใชในงานเคมีสิ่งทอ

7. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานทางดานเคมีสิ่งทอในสถานประกอบการและประกอบอาชีพ
อิสระ ใชความรูและทักษะพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
2. ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม  ตลอดจนการ
สรางเสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับตนเองและครอบครัว

3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร สิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน

5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
6. อานแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
8. ทดสอบวัสดุสิ่งทอ
9. ทดลองและใชอุปกรณในกระบวนการทางเคมี
10. เตรียมวัสดุสิ่งทอกอนการยอมและการพิมพ
11. ยอมสีวัสดุสิ่งทอ
12. พิมพสิ่งทอ
13. ตกแตงสําเร็จสิ่งทอ
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
------------------------------

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545   ประเภทวิชาอุต
สาหกรรมกรรมสิง่ทอ สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ และเขารวมกิจ
กรรมเสริมหลักสตูร รวมไมนอยกวา  105  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   8 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 69 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 21 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 18 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 105 หนวยกิต
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1.  หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2)
2000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 2 (2)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2)
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3)
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)
2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*)

2.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   8 หนวยกิต
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 2 (3)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร

2. หมวดวิชาชีพ 69 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 21 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2001-0001 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลติ 2 (3)
2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
2800-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)
2800-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2 (4)
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2800-1007 วัสดุเสนใย 2 (2)
2800-1008 ความรูเร่ืองผา 2 (2)
2800-1009 การทดสอบสิ่งทอ 3 (4)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 26 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2802-2101 เคมีพื้นฐาน 3 (4)
2802-2102 เคมีคํานวณ 4 (6)
2802-2103 อินทรียเคมีเบื้องตน 3 (4)
2802-2104 การเตรียมวัสดุงานสิ่งทอ 2 (4)
2802-2105 การยอมสีใยเซลลูโลส  1 2 (4)
2802-2106 การยอมสีใยเซลลูโลส  2 2 (4)
2802-2107 การยอมสีใยโปรตีน 2 (4)
2802-2108 การยอมสีใยประดิษฐ 2 (4)
2802-2109 การพิมพสิ่งทอ 1 2 (4)
2802-2110 การพิมพสิ่งทอ 2 2 (4)
2802-2111 การตกแตงสําเร็จ 2 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2802-2112 เครื่องจักรยอมสี 2 (2)
2802-2113 การยอมสีใยผสม 2 (4)
2802-2114 การผสมสีและการเทียบสี 2 (4)
2802-2115 การผลิตผา 3 (6)
2802-2116 วิศวกรรมเคมีส่ิงทอพ้ืนฐาน 2 (2)
2802-2117 เคมีประยุกตในงานสิ่งทอ 3 (4)
2802-2118 การทําผลิตภัณฑมัดยอม 2 (4)
2802-2119 การทําผลิตภัณฑบาติก 2 (4)
2802-2120 การออกแบบลายพิมพ 2 (4)
2802-2121 เคมีอุตสาหกรรม 2 (4)
2802-4101 ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ  1 3 (*)
2802-4102 ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ  2 3 (*)
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2802-4103 ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ  3 3 (*)
2802-4104 ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ  4 3 (*)
2802-4105 ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ  5 3 (*)
2802-4106 ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ  6 3 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะห จุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4  โครงการ 4 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2802–5001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

ชีพ พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ใหมีชั่วโมงกิจกรรมรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

200  ช่ัวโมง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - 2
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 - 2
2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - 2
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - 2
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - 2
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - 2
2002-0007-12 (กิจกรรมอ่ืน ทีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - 2
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

2802-2101 เคมีพ้ืนฐาน 3 (4)
2802-2102 เคมีคํานวณ 4 (6)
2802-2103 อินทรียเคมีเบ้ืองตน 3 (4)
2802-2104 การเตรียมวัสดุงานส่ิงทอ 2 (4)
2802-2105 การยอมสีใยเซลลูโลส  1 2 (4)
2802-2106 การยอมสีใยเซลลูโลส  2 2 (4)
2802-2107 การยอมสีใยโปรตีน 2 (4)
2802-2108 การยอมสีใยประดิษฐ 2 (4)
2802-2109 การพิมพส่ิงทอ 1 2 (4)
2802-2110 การพิมพส่ิงทอ 2 2 (4)
2802-2111 การตกแตงสําเร็จ 2 (4)
2802-2112 เคร่ืองจักรยอมสี 2 (2)
2802-2113 การยอมสีใยผสม 2 (4)
2802-2114 การผสมสีและการเทียบสี 2 (4)
2802-2115 การผลิตผา 3 (6)
2802-2116 วิศวกรรมเคมีส่ิงทอพ้ืนฐาน 2 (2)
2802-2117 เคมีประยุกตในงานส่ิงทอ 3 (4)
2802-2118 การทําผลิตภัณฑมัดยอม 2 (4)
2802-2119 การทําผลิตภัณฑบาติก 2 (4)
2802-2120 การออกแบบลายพิมพ 2 (4)
2802-2121 เคมีอุตสาหกรรม 2 (4)
2802-4101 ปฏิบัติงานเคมีส่ิงทอ  1 3 (*)
2802-4102 ปฏิบัติงานเคมีส่ิงทอ  2 3 (*)
2802-4103 ปฏิบัติงานเคมีส่ิงทอ  3 3 (*)
2802-4104 ปฏิบัติงานเคมีส่ิงทอ  4 3 (*)
2802-4105 ปฏิบัติงานเคมีส่ิงทอ  5 3 (*)
2802-4106 ปฏิบัติงานเคมีส่ิงทอ  6 3 (*)
2802–5001 โครงการ 4 (*)
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2802-2101 เคมีพ้ืนฐาน 3 (4)
(Fundamental of Chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเร่ืองสาร โครงสรางอะตอม ตารางธาต ุพันธะเคมี กรด เบสและเกลือ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในกระบวนการทางวิทยาศาสตร คํานวณ ทดลองหาสมบัติของสารชนิด
ตางๆ โดยใชอุปกรณในหองปฏิบัติการ

3. เพ่ือสงเสริมความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความคิดสรางสรรค และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยา
ศาสตร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกโครงสรางอะตอม พันธะเคมี กรดเบสและเกลือ
2. คํานวณหาความเขมขนของสารเคมี
3. ใชอุปกรณในหองปฏิบัติการทดลองหาสมบัติของสารชนิดตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและทดลองเก่ียวกับหลักการ กระบวนการทางเคมี ชนิดของสารและการเปล่ียนแปลง โครง

สรางอะตอม ตารางธาต ุสมบัติของธาตุตามตารางธาต ุพันธะเคมี กรด เบส และเกลือ

2802-2102 เคมีคํานวณ 4 (6)
(Calculator Chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเร่ืองปริมาณสัมพันธ อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี และไฟฟาเคมี
2. เพ่ือใหมีความสามารถในกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทดลองเก่ียวกับปริมาณสัมพันธ อัตรา
การเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี และไฟฟาเคมี โดยใชอุปกรณในหองปฏิบัติการ

3. เพ่ือสงเสริมความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความคิดสรางสรรค และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาวิทยา
ศาสตร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของปริมาณสมัพันธ อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมีและไฟฟาเคมี
2. ใชอุปกรณในหองปฏิบัติการทดลองเก่ียวกับปริมาณสัมพันธ อัตราการเกิดปฏิกิริยา    สมดุลเคมี 
และเคมีไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและทดลองเก่ียวกับปริมาณสัมพันธ สูตรเคมี สมการเคม ี อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี 

เซลลไฟฟาเคมี การผุกรอนของโลหะและการปองกันความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับเซลลไฟฟาเคมี
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2802-2103 อินทรียเคมีเบ้ืองตน 3 (4)
(Basic Organic Chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกสารประกอบของคารบอน คารโบโฮเดรต ลิปด โปรตีนและ
พอลิเมอร

2. เพ่ือใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถใชอุปกรณในหองปฏิบัติการจําแนกสาร
ประกอบของคารบอน คารโบโฮเดรต ลิปด โปรตีนและพอลิเมอร

3. เพ่ือสงเสริมความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความคิดสรางสรรค และมีเจตคติท่ีดีตอวิทยาศาสตร
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการจําแนกสารประกอบของคารบอน คารโบไฮเดรต ลิมิด โปรตีนและพอลิเมอร
2. ใชอุปกรณในหองปฏิบัติการจําแนกสารประกอบของคารบอน คารโบไฮเดรต ลิปด โปรตีน และ
พอลิเมอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและทดลองเก่ียวกับสารประกอบของคารบอน สารประกอบไฮโดรคารบอน อะโรมาติก

ไฮโดรคารบอน คารโบไฮเดรต ลิปด โปรตีน และพอลิเมอรเบ้ืองตน

2802-2104 การเตรียมวัสดุงานส่ิงทอ 2 (4)
(Textile Pretreatment)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการและจุดมุงหมายการเตรียมวัสดุกอนการยอมและ
พิมพส่ิงทอ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการวิเคราะหสมบัติและคํานวณปริมาณสารเคมีท่ีใชในการเตรียมวัสดุ
กอนการยอมและพิมพส่ิงทอ

3. เพ่ือใหมีความสามารถในการเตรียมวัสดุท่ีใชกอนการยอมและพิมพส่ิงทอ
4. เพ่ือสงเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการเตรียมวัสดุกอนการยอมสีและพิมพส่ิงทอ
2. คํานวณปริมาณสารเคมีท่ีใชในกระบวนการเตรียมวัสดุส่ิงทอ
3. ปฏิบัติการเตรียมวัสดุส่ิงทอ สรุปผลการเตรียมวัสดุส่ิงทอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของกระบวนการ จุดมุงหมายการเตรียมสารเคมี และการคํานวณ

ปริมาณสารเคมีท่ีใชในกระบวนการเตรียมวัสดุกอนการยอมและพิมพส่ิงทอ
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2802-2105 การยอมสีใยเซลลูโลส 1 2 (4)
(Cellulose dyeing 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการยอมสี   สมบัติของสี   และสารชวยยอมสีไดเร็กทและสีรี
แอกทีฟ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการยอมสีใยเซลลูโลสดวยสีไดเร็กทและสีรีแอกทีฟ
3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการยอมสีใยเซลลูโลสดวยสีไดเร็กทและสรีีแอคทีฟ
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณสารเคมี ในการยอมสีไดเร็กทและสีรีแอคทีฟ
3. คํานวณปริมาณสีและสารเคมีท่ีใชในการยอมสีไดเร็กทและสีรีแอคทีฟ
4. ยอมยีใยเซลลูโลสดวยสีไดเร็กทและสีรีแอคทีฟ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการยอมสี สมบัติของสีไดเร็กทและสีรีแอกทีฟ กรรมวิธีการยอมสีใย

เซลลูโลสดวยสีไดเร็กทและสีรีแอกทีฟ สภาวะการยอม หนาท่ีของสารชวยยอมสีไดเร็กทและสีรีแอกทีฟ

2802-2106 การยอมสีใยเซลลูโลส 2 2 (4)
(Cellulose dyeing 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการยอมสี สมบัติของสีและสารชวยยอมสีแวทและสีซัลเฟอร
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการยอมสีใยเซลลูโลสดวยสีแวทและสีซัลเฟอร
3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการยอมสีใยเซลลูโลสดวยสีแวทและสซัีลเฟอร
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ สารเคม ีในการยอมสีแวทและสีซัลเฟอร
3. คํานวณปริมาณสีและสารเคมีท่ีใชในการยอมสีแวทและสีซัลเฟอร
4. ยอมสีใยเซลลูโลสดวยสีแวทและสีซัลเฟอร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการยอมสี สมบัติของสีแวทและสีซัลเฟอร กรรมวิธีการยอมสีใย

เซลลูโลสดวยสีแวทและสีซัลเฟอร สภาวะการยอม หนาท่ีของสารชวยยอมสีแวทและสีซัลเฟอร
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2802-2107 การยอมสีใยโปรตีน 2 (4)
(Protein dyeing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการยอมสี สมบัติของสีและสารชวยยอมสีแอสิด และสีมอร
แดนท

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการยอมใยโปรตีนดวยสีแอสิดและสีมอรแดนท
3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการยอมสีใยโปรตีนดวยสีแอสิคและรีมอรแดนท
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ สารเคมีในการยอมสีแอสิคและรีมอรแดนท
3. กําหนดปริมาตรและสารเคมีท่ีใชในการยอมสีแอสิคและรีมอรแดนท
4. ยอมสีใยโปรตีนดวยสีแอสิคและรีมอรแดนท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสมบัติของสีแอสิดและสีมอรแดนท กรรมวิธีการยอมสีใยโปรตีนดวยสีแอ

สิดและมอรแดนท สภาวะการยอม หนาท่ีของสารชวยยอมสีแอสิดและมอรแดนท

2802-2108 การยอมสีใยประดิษฐ 2 (4)
(Manmade Fiber dyeing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการยอมสี สมบัติของสีและสารชวยยอมสีดิสเพริสและสีเบสิก
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการยอมใยประดิษฐดวยสีดิสเพริสและสีเบสิก
3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการยอมสีใยประดษิฐดวยสีดิสเพริสและสเีบริก
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ สารเคมีในการยอมสีดิสเพริสและสีเบริก
3. คํานวณปริมาณสีและสารเคมีท่ีใชในการยอมสีดิสเพริสและสีเบริก
4. ยอมสีใยประดิษฐดวยสีดิสเพริสและสีเบริก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสมบัติของสีดิสเพริสและสีเบสิก กรรมวิธีการยอมสีใยประดิษฐดวยสีดิสเพ

ริสและสีเบสิก สภาวะการยอม หนาท่ีของสารชวยยอมสีดิสเพริสและสีเบสิก
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2802-2109 การพิมพส่ิงทอ 1 2 (4)
(Textile Printing 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิวัฒนาการในการพิมพส่ิงทอ วิธีการพิมพแบบบล็อกแบบสเตนซิล 
และแบบสกรีน

2. เพ่ือใหมีความสามารถพิมพวัสดุส่ิงทอแบบบล็อก แบบสเตนซิล และแบบสกรีน
3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความคิดสรางสรรคและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการในการพิมพส่ิงทอ วิธีการพิมพแบบบล็อก แบบสเตนซิลและแบบสกรีน
2. ออกแบบลายพิมพและทําแมพิมพ
3. เลือกใชสีพิมพ
4. พิมพวัสดุส่ิงทอ แบบบลอก  แบบสเตนซิล และแบบสกรีน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพิมพส่ิงทอ วิวัฒนาการพิมพส่ิงทอ การออกแบบลายพิมพ การทํา

แมพิมพ การเลือกสีพิมพ และกรรมวิธีการพิมพแบบบล็อก (Block) การพิมพแบบสเตนซิล (stencil) และการ
พิมพแบบสกรีน (Screen)

2802-2110 การพิมพส่ิงทอ 2 2 (4)
(Textile Printing 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการพิมพแบบไดเร็กท การพิมพลายและการพิมพพ้ืน
2. เพ่ือใหสามารถในการพิมพวัสดุส่ิงทอแบบไดเร็กท การพิมพลายและการพิมพพื้น
3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความคิดสรางสรรคและมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการพิมพแบบไดเร็กท การพิมพลายและการพิมพพ้ืน
2. ออกแบบลายพิมพ
3. เลือกและเตรียมสีพิมพ
4. พิมพวัสดุส่ิงทอแบบไดเร็กท การพิมพลาย และการพิมพพ้ืน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการพิมพส่ิงทอ การออกแบบลายพิมพ การเลือกใชสีพิมพ การเตรียมสี

พิมพ กรรมวิธีการพิมพแบบไดเร็กท การพิมพลาย และการพิมพพ้ืน
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2802-2111 การตกแตงสําเร็จ 2 (4)
(Textile Finishing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการตกแตงสําเร็จส่ิงทอทางวิธีเชิงกลและทางเคมี
2. เพ่ือใหมีความสามารถตกแตงสาํเร็จส่ิงทอทางวิธีเชิงกลและทางเคมี
3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการตกแตงสาํเร็จส่ิงทอทางวิธีเชิงกลและทางเคมี
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณท่ีใชในการตกแตงสาํเร็จ
3. ตกแตงสําเร็จส่ิงทอดวยวิธีเชิงกล
4. ตกแตงสําเร็จส่ิงทอ ดวยวิธีทางเคมี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิดของการตกแตงสําเร็จส่ิงทอ กรรมวิธีการตกแตงสาํเร็จส่ิงทอทางเชิงกล

และทางเคมี

2802-2112 เคร่ืองจักรยอมสี 2 (2)
(Dyeing machine)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหความเขาใจหลักการยอมสีดวยเคร่ืองจักร ชนิดของเคร่ืองจักรยอมสี การทํางานของกลไก
ตางๆ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการวางแผนบํารุงรักษาและซอมบํารุงเคร่ืองจักรยอมสี
3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการยอมสี ชนิดของเคร่ืองจักรยอมสี การทํางานของกลไกตางๆ
2. เลือกใชเคร่ืองจักรในการยอมสี
3. ควบคุมเคร่ืองจักรในการยอมสี
4. บํารุงรักษาเคร่ืองจักรยอมสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับชนิดของเคร่ืองจักรยอมสี กลไกการทํางาน หนาท่ีของช้ินสวนตางๆ ของเคร่ืองจักรยอม

ส ีและการดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองจักรยอมสี
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2802-2113 การยอมสีใยผสม 2 (4)
(Mixture Fiber Dyeing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเร่ืองผาใยผสมและกรรมวิธีการยอมสีใยผสม
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการยอมสีใยผสม
3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการยอมสีใยผสม
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ สารเคมีในการยอมสีใยผสม
3. คํานวณปริมาณสีและสารเคมีท่ีใชในการยอมสีใยผสม
4. ปฏิบัติการยอมสีใยผสม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทของผาใยผสม กรรมวิธีการยอมสีใยผสมการยอมแบบข้ันตอนเดียว 

(One-bath) การยอมแบบ 2 ข้ันตอน (Two-bath) และเทคโนโลยีใหมในการยอมสีใยผสม

2802-2114 การผสมสีและการเทยีบสี 2 (4)
(Colour mixing and colour maching)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจทฤษฎีสี หลักการผสมสี และหลักการยอมเทียบสี
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการผสมสียอมและการยอมเทียบสี
3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบและมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการผสมสี และหลักการยอมเทียบสี
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ สารเคมีในการผสมสีและการยอมเทียบสี
3. คํานวณปริมาณสี และสารเคมีท่ีใชในการยอมเทียบสี
4. ยอมสีและการเทียบสี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทฤษฎีสี หลักการยอมเทียบสี การเลือกประเภทสียอม การผสมสียอม การ

ยอมสีวัสดุส่ิงทอเพ่ือการเทียบสี (Color matching)
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2802-2115 การผลิตผา 3 (6)
(Fabric Production)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ กระบวนการปนเสนดาย การทอผา และการถักผาเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการปนเสนดาย การทอผา และการถักผา
3. เพ่ือสงเสริมความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย และสรางเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ กระบวนการปนดาย การทอผา และการถักผาเบ้ืองตน
2. ผลิตเสนดาย
3. ทอผา
4. ถักผา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการปนเสนดาย กลไกพ้ืนฐานการทอผา การถักผา หลักการ เบ้ือง

ตนในการออกแบบลายทอและลายถัก

2802-2116 วิศวกรรมเคมีสิ่งทอพื้นฐาน 2 (2)
(Basic textile chemistry engineer)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางผังโรงงาน ประเภททอและหมอไอนํ้า
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการวางแผนระบบปองกันอันตรายภายในโรงงาน
3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางผังโรงงาน ประเภททอและหมอไอนํ้า
2. วางผังโรงงาน
3. เลือกใชทอไดเหมาะสมและถูกตองกับงาน
4. วางแผนระบบปองกันอันตรายในโรงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการวางผังโรงงาน ชนิดและหนาท่ีของทอระบบการทํางานของหมอไอน้ํา และ

ระบบปองกันอันตรายภายในโรงงานตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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2802-2117 เคมีประยุกตในงานส่ิงทอ 3 (4)
(Applied chemistry in textile)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการวิเคราะหเชงิปริมาณและเชิงคณุภาพ
2. เพ่ือใหสามารถทดสอบสมบัติและการวิเคราะหสารเคมีท่ีใชในอุตสาหกรรมส่ิงทอ
3. เพ่ือสงเสริมความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความคิดสรางสรรค และเจตคติท่ีดีตอ   วิทยาศาสตร

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการวิเคราะหเชงิปริมาณและเชิงคณุภาพ
2. ทดสอบสมบัติของสารเคมีท่ีใชในอุตสาหกรรมส่ิงทอ
3. ใชเคร่ืองมือพ้ืนฐานวิเคราะหสารเคมีท่ีใชในอุตสาหกรรมส่ิงทอ
4. สรุปผลการวิเคราะห และรายงานผล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะหเชิงปริมาณ การใชเครื่องมือพื้นฐานในงานวิเคราะห 

สถิติเบ้ืองตนสําหรับการวิเคราะหขอมูล หนวยการวัด ความเขมขนของสารละลาย การวิเคราะหเชิงปริมาตร 
การไทเทรต การวิเคราะหสารเคมีท่ีใชในงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ

2802-2118 การทําผลิตภัณฑมัดยอม 2 (4)
(Tie dyeing production)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิวัฒนาการทําผามัดยอม วิธีการทําผามัดยอม
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการมัดผาและการยอมสีผา
3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัยความรับผิดชอบ ความคิดสรางสรรค และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําผามัดยอมและวิธีการยอม
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ สารเคมีในการทําผามัดยอม
3. คํานวณสารเคมีท่ีใชในการยอม
4. ปฏิบัติการทําผามัดยอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับวิวัฒนาการทําผามัดยอม การออกแบบและการมัดผา การเลือกสียอม กรรม

วิธีการทําผามัดยอม การทําผลิตภัณฑมัดยอม
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2802-2119 การทําผลิตภัณฑบาติก 2 (4)
(Batic dyeing production)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิวัฒนาการทําผาบาติก วิธีการทําผาบาติก
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการทําผาบาติก และการยอมสีบาติก
3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัยความรับผิดชอบ ความคิดสรางสรรค และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําผาบาติก
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ สารเคมีในการทําผาบาติก
3. คํานวณสารเคมีที่ใชในการทําผาบาติก
4. ปฏิบัติการทําผาบาติก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการ วิวัฒนาการทําผาบาติก การออกแบบ การเลือกใชอุปกรณการทํา

ผลิตภัณฑบาติก การเขียนเทียน การเลือกสียอม กรรมวิธีการทําผาบาติก

2802-2120 การออกแบบลายพิมพ 2 (4)
(Printing Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวงจรของลายพิมพ การตอลาย การออกแบบลาย
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการออกแบบลายพิมพ
3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบลายพิมพ
2. ออกแบบลายพิมพ การตอลายในแนวต้ัง  แนวนอน
3. วาดลายตนแบบ และการใชสีในลวดลายพิมพผา
4. ปฏิบัติการพิมพผา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการออกแบบลายพิมพ วงจรลายพิมพ การตอลายพิมพในลักษณะแนวต้ัง

แนวนอน เสนหยักหรือซิกแซ็ก เสนเฉียง ตาหมากรุก ขั้นบันได การวาดลายเพ่ือทําตนแบบในการเตรียมทําแม
พิมพในการพิมพผา การตอลายพิมพและการใชสีในลวดลายพิมพผา
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2802-2121 เคมีอุตสาหกรรม 2 (4)
(Industrial Chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจสมบัติดานตางๆ ของผลิตภัณฑปโตรเคมี ภาวะ มลพิษ ธาตุและสารประกอบ
2. เพ่ือใหมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร สามารถใชอุปกรณในหองปฏิบัติการวิเคราะหผลิต
ภัณฑปโตรเคมี

3. เพ่ือสงเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบ และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจสมบัติดานตาง ๆ ของผลิตภัณฑปโตรเคมี  ภาวะ มลพิษ ธาตุ และสารประกอบ
2. วิเคราะหผลิตภัณฑปโตรเคมี
3. ใชอุปกรณในหองปฏิบัติการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับสมบัติของผลิตภัณฑปโตรเคมี การกล่ันลําดับสวน การเตรียมโพลีเมอรและ

เสนใย ความกาวหนาทงเทคโนโลยีของผลิตภัณฑปโตรเคมี ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม อุตสาห
กรรมการผลิตและการใชประโยชนจากโซเดียมคลอไรด การตรวจคุณภาพของน้ํา การตรวจหาสารท่ีใชปน
หลอมในผงชรูส

2802-4101-6 ปฏิบัติงานเคมีส่ิงทอ  1-6 * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับสาขางาน
ท่ีศึกษาอยู

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับ
สาขางานที่ศึกษาอยู

3. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ ดําเนินการและแกไขปญหาตามหลักการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทฤษฎี ขั้นตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับสาขางานท่ีศึกษา
2. วางแผนการทํางาน จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช ดําเนินการและแกไข
ปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและข้ันตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู



สาขาวิชาเคมีส่ิงทอ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ

139

คําอธิบายรายวิชา
ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ โดย

ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําส่ัง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารงุ
รักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยูพรอมท้ังการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายชิ้นงานและ
เปนรายสัปดาห



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป

จุดประสงค

1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับภาษา สังคม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สุขศึกษาพลานามัย นํา
มาใชในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใหมีความเจริญกาวหนา

2. เพื่อใหมีความรูทักษะ และความสามารถในการประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง

3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย
เปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคม

4. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานอุตสาหกรรม 
กระบวนการตัดเย็บระบบอุตสาหกรรม

5. เพื่อใหสามารถออกแบบ สรางแบบ แยกแบบ วางแบบ ตัดและเย็บเลือกวัสดุและอุปกรณ
เครื่องจักรและปรับแตงเครื่องจักรในการผลิตเสื้อผาระบบอุตสาหกรรม

6. เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ แกไขปญหาขอบกพรองในกระบวนการผลิต
เสื้อผาระบบอุตสาหกรรม
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มาตรฐานวิชาชีพ

1. สื่อสาร แสวงหาความรูเสริมสรางความสัมพันธระหวางภาษากับเทคนิคในงานอาชีพ
2. ใชหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมจริยธรรมทางสังคม  ตลอดจนการ
สรางเสริมสุขภาพพลานามัยและการปองกันโรคกับตนเองและครอบครัว

3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. ดําเนินงานจัดการธุรกิจขนาดยอม บริหารงานคุณภาพ เพิ่มผลผลิตขององคกร สิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในองคกรและชุมชน

5. ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
6. อานแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม
7. ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
8. ทดสอบวัสดุสิ่งทอ
9. เลือก จัดเตรียมอุปกรณเครื่องจักรงานเย็บเสื้อผา
10. ทําแบบตัดเสื้อผาระบบอุตสาหกรรม
11. ตัดเย็บ เสื้อผา ระบบอุตสาหกรรม
12. ตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑสําเร็จ
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โครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป

------------------------------

ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545   ประเภทวิชาอุต
สาหกรรมกรรมสิง่ทอ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป  จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตางๆ
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร รวมไมนอยกวา  105  หนวยกิต  ดังโครงสรางตอไปน้ี

1. หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   8 หนวยกิต

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 69 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 22 หนวยกิต
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 25 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน 18 หนวยกิต
2.4 โครงการ   4 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง

รวม ไมนอยกวา 105 หนวยกิต
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1.  หมวดวิชาสามัญ   ไมนอยกวา 26 หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป 18 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 2 (2)
2000-110X กลุมวิชาภาษาไทย 2 (2)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2 (2)
2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา 2 (2)
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3)
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)
2000-160X กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 (*)

2.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ   8 หนวยกิต
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร 2 (3)
2000-152X กลุมวิชาคณิตศาสตร 2 (2)

หมายเหตุ  รหัสวิชาที่มีอักษร X  ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชานั้นๆ ในภาคผนวกของหลักสูตร

2. หมวดวิชาชีพ   ไมนอยกวา 69 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน 22 หนวยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2001-0001 คอมพิวเตอรเพือ่งานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบื้องตน 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิม่ผลผลติ 2 (3)
2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
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2800-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน 2 (4)
2800-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน 2 (4)
2800-1007 วัสดุเสนใย 2 (2)
2800-1008 ความรูเร่ืองผา 2 (2)
2800-1009 การทดสอบสิ่งทอ 3 (4)
2800-1010 กฎหมายแรงงาน 1 (1)

2.2 วิชาชีพสาขาวิชา 25 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2803-2101 ศลิปการออกแบบ 2 (3)
2803-2102 การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ 2 (4)
2803-2103 การตัดเย็บเสื้อผาเบื้องตน 3 (6)
2803-2104 การออกแบบเส้ือผา  1 2 (3)
2803-2105 การเย็บระบบอุตสาหกรรม  1 2 (4)
2803-2106 อุตสาหกรรมเสื้อผาสตร ี 1 3 (6)
2803-2107 อุตสาหกรรมเสื้อผาสตร ี 2 3 (6)
2803-2108 อุตสาหกรรมเสื้อผาชาย  1 3 (6)
2803-2109 อุตสาหกรรมเสื้อผาชาย  2 3 (6)
2803-2110 อุตสาหกรรมเสื้อผาเด็ก 2 (4)

2.3 วิชาชีพสาขางาน   ไมนอยกวา 18 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2803-2111 อุตสาหกรรมผายืด 2 (4)
2803-2112 การออกแบบเส้ือผา  2 2 (3)
2803-2113 การทําแบบตัด 3 (6)
2803-2114 การปรับขนาดและการวางแบบตัด 2 (3)
2803-2115 เทคนิคการตัดเย็บ 2 (4)
2803-2116 การวางแผนการผลิต 2 (2)
2803-2117 การเย็บระบบอุตสาหกรรม  2 3 (6)
2803-2118 การตัดเย็บเส้ือตัวอยาง 2 (4)
2803-2119 อุตสาหกรรมชุดนอน 2 (4)
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2803-2120 อุตสาหกรรมชุดชั้นใน 2 (4)
2803-2121 ผลิตภัณฑจากผา 2 (4)
2803-2122 การตัดเย็บเสื้อแจ็กเก็ต 2 (4)
2803-2123 อุตสาหกรรมเสื้อผายีนส 2 (4)
2803-2124 การทําเสือ้เทเลอร 3 (6)
2803-4101 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  1 3 (*)
2803-4102 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  2 3 (*)
2803-4103 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  3 3 (*)
2803-4104 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  4 3 (*)
2803-4105 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  5 3 (*)
2803-4106 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  6 3 (*)

สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะหจุด
ประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา 40
ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต

2.4  โครงการ 4 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2803–5001 โครงการ 4 (*)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชา

ชีพ พุทธศักราช  2545  ทุกประเภทวิชา

4. ฝกงาน   (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)

5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ไมนอยกวา 200 ช่ัวโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกภาคเรียน ใหมีชั่วโมงกิจกรรมรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

200  ช่ัวโมง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (ชั่วโมง)
2002-0001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 - 2
2002-0002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 - 2
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2002-0003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1 - 2
2002-0004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 - 2
2002-0005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 - 2
2002-0006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 - 2
2002-0007-12 (กิจกรรมอ่ืน ทีสถานศึกษา/สถานประกอบการจัด) - 2
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

2803-2101 ศลิปการออกแบบ 2 (3)
2803-2102 การบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ 2 (4)
2803-2103 การตัดเย็บเส้ือผาเบ้ืองตน 3 (6)
2803-2104 การออกแบบเส้ือผา  1 2 (3)
2803-2105 การเย็บระบบอุตสาหกรรม  1 2 (4)
2803-2106 อุตสาหกรรมเส้ือผาสตรี  1 3 (6)
2803-2107 อุตสาหกรรมเส้ือผาสตรี  2 3 (6)
2803-2108 อุตสาหกรรมเสื้อผาชาย  1 3 (6)
2803-2109 อุตสาหกรรมเสื้อผาชาย  2 3 (6)
2803-2110 อุตสาหกรรมเส้ือผาเด็ก 2 (4)
2803-2111 อุตสาหกรรมผายืด 2 (4)
2803-2112 การออกแบบเส้ือผา  2 2 (3)
2803-2113 การทําแบบตัด 3 (6)
2803-2114 การปรับขนาดและการวางแบบตัด 2 (3)
2803-2115 เทคนิคการตัดเย็บ 2 (4)
2803-2116 การวางแผนการผลิต 2 (2)
2803-2117 การเย็บระบบอุตสาหกรรม  2 3 (6)
2803-2118 การตัดเย็บเส้ือตัวอยาง 2 (4)
2803-2119 อุตสาหกรรมชุดนอน 2 (4)
2803-2120 อุตสาหกรรมชุดชั้นใน 2 (4)
2803-2121 ผลิตภัณฑจากผา 2 (4)
2803-2122 การตัดเย็บเส้ือแจ็กเก็ต 2 (4)
2803-2123 อุตสาหกรรมเส้ือผายีนส 2 (4)
2803-2124 การทําเส้ือเทเลอร 3 (6)
2803-4101 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  1 3 (*)
2803-4102 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  2 3 (*)
2803-4103 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  3 3 (*)
2803-4104 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  4 3 (*)
2803-4105 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  5 3 (*)
2803-4106 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  6 3 (*)
2803–5001 โครงการ 4 (*)
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2803-2101 ศิลปการออกแบบ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบ
2. เพ่ือใหสามารถนําองคประกอบศิลปะ  ทฤษฎีสีมาใชในงานออกแบบ
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักศลิปะการออกแบบเบ้ืองตน
2. ออกแบบดวยองคประกอบของศิลป
3. ออกแบบตามหลักศิลปะ

คาํอธบิายรายวชิา
ศึกษาความหมายของศิลปะ ความหมายของการออกแบบ องคประกอบของศิลปะ หลักการออกแบบ  

รูปราง รูปทรง การนําความรูทางดานศิลปะมาใชกับการออกแบบ

2803-2102 การบํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ชนิด สวนประกอบเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรในงานอุตสาหกรรม
เส้ือผา

2. เพ่ือใหสามารถใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตเส้ือผา
3. เพ่ือใหสามารถหาสาเหตุและแกไขขอขัดของข้ันพ้ืนฐานของเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีตรอบคอบ ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ
2. ใชและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ
3. แกไขขอขัดของข้ันพ้ืนฐานของเคร่ืองจักร

คาํอธบิายรายวชิา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณการตัดเย็บ แกไขขอบกพรองขั้นพ้ืนฐาน 

เลือกใชเคร่ืองจักรและอุปกรณไดเหมาะสมกับงาน การบํารุงรักษาตามคูมือบริษัทผูผลิต ทําความสะอาดและ
เก็บรักษาไดถูกตอง
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2803-2103 การตัดเย็บเส้ือผาเบ้ืองตน 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการตัดเย็บเส้ือผาเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหสามารถเย็บตะเข็บและเคร่ืองเกาะเก่ียวชนิดตางๆ
3. เพ่ือใหสามารถวัดตัวและสรางแบบเบ้ืองตน
4. เพ่ือใหสามารถคํานวณผาตัดและเย็บเส้ือผาเบ้ืองตน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอยประณีตรอบคอบ ปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตัดเย็บเส้ือผาเบ้ืองตน
2. เย็บตะเข็บและเคร่ืองเกาะเก่ียว
3. วัดตัวและสรางแบบเส้ือผา
4. คํานวณผา ตัดและเย็บเส้ือผา

คาํอธบิายรายวชิา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเย็บตะเข็บพ้ืนฐานเยบ็เคร่ืองเกาะเก่ียวชนิดตางๆ วัดตัวสรางแบบตัด
และเยบ็เสือ้ กระโปรงเบ้ืองตน

2803-2104 การออกแบบเส้ือผา  1 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเส้ือผา สวนประกอบและรูปแบบของเส้ือผา
2. เพ่ือใหสามารถเขียนโครงรางหุนแฟช่ัน
3. เพ่ือใหสามารถออกแบบเส้ือผาและวาดหุนแฟช่ันประกอบเส้ือผา
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีตรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบเส้ือผา
2. เขียนโครงรางหุนแฟชั่น
3. วาดรูปสวนประกอบของเส้ือผา
4. วาดหุนแฟช่ันประกอบเส้ือผา

คาํอธบิายรายวชิา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบเส้ือผา การเขียนโครงรางหุนแฟชั่น สวนประกอบและรูป

แบบของเส้ือผา และการวาดหุนแฟช่ันประกอบเส้ือผา
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2803-2105 การเย็บระบบอุตสาหกรรม  1 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ขัน้ตอนการตัดเยบ็ในระบบอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถตัดเยบ็ตามขัน้ตอน ของระบบอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหสามารถเยบ็ชิน้งาน  ตามมาตรฐานท่ีกําหนด
4. เพ่ือใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรยีบรอย  รอบคอบและปลอดภยั

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ข้ันตอนการตัดเย็บในระบบอุตสาหกรรม
2. เย็บช้ินงานตามมาตรฐาน
3. ตัดเย็บตามข้ันตอนระบบอุตสาหกรรม

คาํอธบิายรายวชิา
ศกึษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการตัดเยบ็ตามขัน้ตอนของระบบอุตสาหกรรม

2803-2106 อุตสาหกรรมเส้ือผาสตรี  1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการและกระบวนการตัดเยบ็ระบบอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถตัดเยบ็กระโปรงแยกชิน้ตามระบบอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหสามารถตัดเยบ็กระโปรงแบบจีบตามระบบอุตสาหกรรม
4. เพ่ือใหสามารถตัดเยบ็กระโปรงแบบสมัยนิยมตามระบบอุตสาหกรรม
5. เพ่ือใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรยีบรอย ประณตี รอบคอบ ปลอดภยั

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการตัดเย็บกระโปรงตามระบบอุตสาหกรรม
2. ตัดเย็บกระโปรง แยกช้ิน ตามระบบอุตสาหกรรม
3. ตัดเย็บกระโปรงแบบจีบ ตามระบบอุตสาหกรรม
4. ตัดเย็บกระโปรงตามสมัยนิยม ตามระบบอุตสาหกรรม

คาํอธบิายรายวชิา
ศกึษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและกระบวนการตัดเยบ็กระโปรง แยกชิน้ กระโปรงแบบจีบ  กระโปรง

สมัยนิยม  ตามระบบอุตสาหกรรม
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2803-2107 อุตสาหกรรมเส้ือผาสตรี  2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการตัดเยบ็เสือ้สตรใีนระบบอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถตดเยบ็เสือ้ผาสตรตัีวหลวมตามระบบอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหสามารถตัดเยบ็เสือ้สตรแีบบมีเกล็ดตามระบบอุตสาหกรรม
4. เพ่ือใหสามารถตัดเยบ็เสือ้สตรแีบบแยกชิน้ตามระบบอุตสาหกรรม
5. เพ่ือใหมีกิจนิสยัในการทํางาน ดวยความเปนระเบียบเรยีบรอยประณตีรอบคอบ ปลอดภยั

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตัดเย็บเส้ือสตรีตามระบบอุตสาหกรรม
2. ตัดเย็บเสื้อสตร ีตัวหลวมตามระบบอุตสาหกรรม
3. ตัดเย็บเสื้อสตร ีแบบมีเกล็ดตามระบบอุตสาหกรรม
4. ตัดเย็บเส้ือสตรีแบบแยกช้ินตามระบบอุตสาหกรรม

คาํอธบิายรายวชิา
ศกึษาและปฏิบัติการตัดเยบ็เสือ้สตรตัีวหลวม เสือ้สตรแีบบมีเกล็ดเสือ้สตรแีบบแยกชิน้ตามระบบอุตสาห

กรรม

2803-2108 อุตสาหกรรมเส้ือผาชาย  1 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการตัดเยบ็เสือ้ชายในระบบอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถตัดเยบ็เสือ้ฮาวายตอสานบาตามระบบอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหสามารถตัดเยบ็เสือ้เชิต้แขนสัน้ไมตอสานบา  ตามระบบอุตสาหกรรม
4. เพ่ือใหสามารถตัดเยบ็เสือ้เชิต้แขนยาวตอสานบา  ตามระบบอุตสาหกรรม
5. เพ่ือใหมีกิจนิสยัในการทํางาน ดวยความเปนระเบียบเรยีบรอย ประณตีรอบคอบ ปลอดภยั

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตัดเย็บเส้ือชายตามระบบอุตสาหกรรม
2. ตัดเย็บเส้ือฮาวายตามระบบอุตสาหกรรม
3. ตัดเย็บเส้ือเช้ิตแขนส้ัน ตามระบบอุตสาหกรรม
4. ตัดเย็บเสื้อเชิ้ตแขนยาว ตามระบบอุตสาหกรรม

คาํอธบิายรายวชิา
ศกึษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการตัดเยบ็เสือ้ฮาวาย  ตอสานบา  เสือ้เช้ิตแขนสัน้ไมตอสานบา  เสือ้เชิต้

แขนยาวตอสานบาตามระบบอุตสาหกรรม
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2803-2109 อุตสาหกรรมเส้ือผาชาย  2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการตัดเยบ็กางเกงชายในระบบอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถตัดเยบ็กางเกงขาสัน้ตอขอบมีจีบตามระบบอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหสามารถตัดเยบ็กางเกงขายาวไมตอขอบไมมีจีบตามระบบอุตสาหกรรม
4. เพ่ือใหสามารถตัดเยบ็กางเกงขายาวตอขอบมีจีบตามระบบอุตสาหกรรม
5. เพ่ือใหมีกิจนิสยัในการทํางาน ดวยความเปนระเบียบเรยีบรอย ประณตี รอบคอบปลอดภยั

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตัดเย็บกางเกงชายตามระบบอุตสาหกรรม
2. ตัดเย็บกางเกงขาสัน้ตอขอบมีจีบ ตามระบบอุตสาหกรรม
3. ตัดเย็บกางเกงขายาวไมตอขอบ ไมมีจีบตามระบบอุตสาหกรรม
4. ตัดเย็บกางเกงขายาวตอขอบมีจีบ ตามระบบอุตสาหกรรม

คาํอธบิายรายวชิา
ศกึษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการตัดเยบ็กางเกงขาสัน้ ตอขอบมีจีบ กางเกงขายาวไมตอไมมีจีบ  กางเกง

ขายาวตอขอบ  มีจีบ ตามระบบอุตสาหกรรม

2803-2110 อุตสาหกรรมเส้ือผาเด็ก 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับลักษณะเสือ้ผาเดก็และการเลือกวัสดุ
2. เพ่ือใหสามารถสรางแบบขนาดมาตรฐานของเดก็
3. เพ่ือใหสามารถผลิต  เสือ้ผาเดก็  ตามระบบอุตสาหกรรม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสยั  ในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรยีบรอยประณตี รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจลักษณะเส้ือผาเด็กและการเลือกวัสดุ
2. ทําแบบตัดเส้ือผาเด็ก
3. ตัดเย็บเสื้อผาเด็ก ตามระบบอุตสาหกรรม

คาํอธบิายรายวชิา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับลักษณะเส้ือผาเด็กวัยตางๆ ขนาดมาตรฐานเส้ือเด็ก การเลือกใชวัสดุทําแบบ

ตัด วางแบบตัด ตัดและเย็บเส้ือผาเด็กตามระบบอุตสาหกรรม
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2803-2111 อตุสาหกรรมผายืด 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเทคนิคการตัดเย็บ  ผายืด
2. เพ่ือใหสามารถผลิตเส้ือผายดืตามระบบอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจเทคนิคการตัดเย็บผายืด
2. ทําแบบตัดเส้ือผายดืตามระบบอุตสาหกรรม
3. ตัดเย็บเส้ือผายดืตามระบบอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคการเย็บผายืด ทําแบบตัด วางแบบตัด ปูผา ตัดและเย็บเสื้อผายืดตาม

ระบบอุตสาหกรรม

2803-2112 การออกแบบเส้ือผา  2 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเส้ือผาและองคประกอบของแฟชัน่
2. เพ่ือใหสามารถนําหลักการออกแบบมาใชกับองคประกอบของแฟช่ัน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอยประณีต  เรียบรอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบเส้ือผาและองคประกอบของแฟชัน่
2. ออกแบบเส้ือผาตามหลักการออกแบบ
3. ประยุกตใชหลักการออกแบบกับองคประกอบของแฟช่ัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการออกแบบองคประกอบของแฟช่ัน  และมีทักษะในการออกแบบเส้ือผา

2803-2113 การทําแบบตัด 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการในการทําแบบตัดเส้ือและแบบกระโปรง
2. เพ่ือใหสามารถสรางแบบเส้ือ และกระโปรงมาตรฐาน
3. เพ่ือใหสามารถแยกแบบ เส้ือและแบบกระโปรง
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอยประณีต รอบคอบ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําแบบตัดเส้ือผา
2. ทําแบบตัดเส้ือ
3. ทําแบบตัดแขนเส้ือ
4. ทําแบบตัดปกเส้ือ
5. ทําแบบตัดกระโปรง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการสรางแบบและแยกแบบเส้ือ ปกเส้ือและแบบกระโปรง

2803-2114 การปรับขนาดและการวางแบบตัด 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการปรบัขนาดและการวางแบบตัดเสือ้ผาสตร ีเสือ้ผาชายและเสือ้ผาเดก็
2. เพ่ือใหสามารถปรบัขนาดและวางแบบตัดเสือ้ผาสตร ี เสือ้ผาชาย  และเส้ือผาเด็ก
3. เพ่ือใหมีกิจนิสยัในการทํางานดานความเปนระเบียบเรยีบรอย  ประณตีรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปรับขนาดเส้ือผาสตรี เสื้อผาชายและเสื้อผาเด็ก
2. เขาใจหลักการวางแบบตัดเส้ือผาสตรี  เสื้อผาชายและเสื้อผาเด็ก
3. ปรับขนาดเสื้อผาสตรี  เสื้อผาชาย และเสื้อผาเด็ก
4. วางแบบตัดเส้ือผาสตรี  เสื้อผาชาย และเสื้อผาเด็ก

คาํอธบิายรายวชิา
ศกึษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการปรบัขนาดและวางแบบตัดเสือ้ผาสตร ีเสือ้ผาชายและเสือ้ผาเดก็

2803-2115 เทคนิคการตัดเย็บ 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ ลําดบัขัน้และเทคนิคการเยบ็สวนประกอบยอยของเสือ้ผา
2. เพ่ือใหสามารถเยบ็สวนประกอบยอยของเสือ้ผา
3. เพ่ือใหสามารถนําเทคนิคตาง ๆ มาประกอบการตัดเยบ็เสือ้ผา
4. เพ่ือใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรยีบรอยประณตี  รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ ลําดับขั้น และเทคนิคการเย็บสวนประกอบยอยของเส้ือผา
2. เย็บสวนประกอบยอยของเส้ือผา
3. ตัดเย็บเสื้อผาโดยใชเทคนิคการเย็บ
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คาํอธบิายรายวชิา
ศกึษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเยบ็สวนประกอบยอย  รงักระดมุผา กระเปาเจาะ ปกเสือ้ คอเสือ้  การตก

แตงและสามารถนํามาใชกับการตัดเยบ็เสือ้ผา

2803-2116 การวางแผนการผลติ 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการวางแผนการผลิตเสือ้ผาอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหมีความเขาใจการจัดระบบการผลิตเสือ้ผาตามใบสัง่งาน
3. เพ่ือใหมีความรูมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเสือ้ผาสาํเรจ็รปู

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผนและจัดระบบการการผลิตเส้ือผาสาํเร็จรูป
2. วางแผนการผลิตและเขียนใบส่ังงาน
3. ตรวจสอบขั้นตอนการผลิตและผลผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเสื้อผา
สําเร็จรูป

คาํอธบิายรายวชิา
ศกึษาหลักการจัดระบบการทํางานในโรงงานเสือ้ผาสาํเรจ็รปู การตลาดการจัดระบบการผลิตเสือ้ผาสาํเรจ็

รปู การวิเคราะหงาน การคดิราคาตนทุน ราคาขายและมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเสือ้ผาสาํเรจ็รปู

2803-2117 การเย็บระบบอุตสาหกรรม  2 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการผลิตเสือ้ผาระบบอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหสามารถผลิตเสือ้ผา  ตามกระบวนการผลิต  ระบบอุตสาหกรรม
3. เพ่ือใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบ เรยีบรอย ประณตี รอบคอบปลอดภยั

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการ ผลิตเส้ือผาระบบอุตสาหกรรม
2. คํานวณวัสด ุวางแบบ ตามระบบอุตสาหกรรม
3. ตัดเย็บ ตามระบบอุตสาหกรรม

คาํอธบิายรายวชิา
ศกึษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการของกระบวนการผลิตเสือ้ผาสาํเรจ็รปูของงานอุตสาหกรรม
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2803-2118 การตัดเย็บเส้ือตัวอยาง 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจความหมาย ความสําคญัของเส้ือตัวอยาง
2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหใบสัง่งาน
3. เพ่ือใหสามารถตัดเยบ็เสือ้ตัวอยางตามใบสัง่
4. เพ่ือใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรยีบรอย  ประณตี  รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจรายละเอียดของใบส่ังงาน
2. วิเคราะหใบส่ังงาน
3. ตัดเย็บเส้ือผาตัวอยางตามใบส่ังงาน

คาํอธบิายรายวชิา
ศกึษาและวิเคราะหใบสัง่งานและปฏิบัติการตัดเยบ็เสือ้ผาตัวอยางตามใบสัง่งาน

2803-2119 อุตสาหกรรมชุดนอน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจ  ชนิด ลักษณะ  ชุดนอนชาย  หญิง และเด็กการเลือกใชวัสดุ
2. เพ่ือใหสามารถทําแบบตัดชุดนอน  ชาย  หญิง และเด็ก
3. เพ่ือใหสามารถผลิต  ชุดนอน ชาย  หญิง  และเด็กตามระบบอุตสาหกรรม
4. เพ่ือใหกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด ลักษณะของชุดนอนชาย  หญิง และการเลือกวัสดุ
2. สรางแบบชุดนอน ชาย  หญิง
3. ตัดเย็บชุดนอน ชาย  หญิง
4. ผลิตชุดนอนตามระบบอุตสาหกรรม

คาํอธบิายรายวชิา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิด ลักษณะชุดนอน ชาย หญิงและเด็ก การเลือกใชวัสดุทําแบบตัด วาง

แบบตัด ตัดและเย็บชุดนอนชาย หญิง และเด็กตามระบบอุตสาหกรรม

2803-2120 อุตสาหกรรมชุดช้ันใน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเก่ียวกับชนิดลักษณะของชุดชั้นใน



หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ปวช. 2545

158

2. เพ่ือใหมีทักษะการตัดเย็บชุดช้ันใน
3. เพื่อใหสามารถผลิตชุดชั้นในตามระบบอุตสาหกรรม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางาน ดวยความเปนระเบียบเรียบรอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด ลักษณะของชุดชั้นในและการเลือกวัสดุ
2. ทําแบบชุดช้ันใน
3. ตัดเย็บชุดช้ันใน
4. ผลิตชุดช้ันในตามระบบอุตสาหกรรม

คาํอธบิายรายวชิา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิด ลักษณะของชุดชั้นใน การทําแบบตัด ตัดเย็บชุดชั้นในตามระบบ       

อุตสาหกรรม

2803-2121 ผลิตภัณฑจากผา 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถออกแบบผลิตภัณฑจากผา
2. เพ่ือใหสามารถผลิต  ผลิตภัณฑจากผา
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบผลิตภัณฑจากผา
2. ออกแบบผลิตภัณฑจากผา
3. ผลิต ผลิตภัณฑจากผา

คาํอธบิายรายวชิา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการออกแบบและผลิต  ผลิตภัณฑจากผา

2803-2122 การตัดเย็บเส้ือแจ็กเก็ต 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจชนิดของแจ็กเก็ตและลักษณะแจ็กเก็ตแตละชนิด
2. เพ่ือใหสามารถทําแบบตัดเย็บเส้ือแจ็กเก็ตตามสมัยนิยม
3. เพ่ือใหมีสามารถตัดเย็บเส้ือแจ็กเก็ตตามตามสมัยนิยม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต  รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด ลักษณะของเสื้อแจกเก็ต และการเลือกวัสดุ
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2. ทําแบบตัดเส้ือแจ็กเก็ต ตามสมัยนิยม
3. ตัดเย็บเส้ือแจ็กเก็ตตามสมัยนิยม

คาํอธบิายรายวชิา
ศึกษา  ชนิด  และลักษณะของแจ็กเก็ตแตละชนิดปฏิบัติการทําแบบตัดและตัดเย็บเสื้อแจ็ตเก็ตตาม

สมัยนิยม

2803-2123 อุตสาหกรรมเส้ือผายีนส 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ ชนิด  ลักษณะของเสื้อผายีนส  เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผายีนส
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติการตัดเย็บเส้ือผายีนส
3. เพ่ือใหสามารถผลิตเส้ือผายนีสในระบบอุตสาหกรรมได
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีต  รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด และลักษณะของเสื้อผายีนส
2. ทําแบบเส้ือผายนีส
3. ตัดเย็บเส้ือผายีนส
4. ผลิตเส้ือผายนีสตามระบบอุตสาหกรรม

คาํอธบิายรายวชิา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับชนิดลักษณะเทคนิคการตัดเย็บ การทําแบบตัดเย็บเส้ือผายีนสตามระบบอุต

สาหกรรม

2803-2124 การทําเสื้อเทเลอร 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหสามารถสรางแบบเสือ้เทเลอร
2. เพ่ือใหสามารถตัดเยบ็เสือ้เทเลอร
3. เพ่ือใหมีกิจนิสยัในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรยีบรอย ประณตี รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด และลักษณะของเสื้อเทเลอร และการเลือกวัสดุ
2. ทําแบบเส้ือเทเลอร
3. ตัดเย็บเส้ือเทเลอร

คาํอธบิายรายวชิา
ศกึษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทําแบบตัดและตัดเยบ็เสือ้เทเลอร
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2803-4101-6 ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  1-6 * (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการท่ีเก่ียวของกับสาขางาน
ท่ีศึกษาอยู

2. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทฤษฎี ข้ันตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับ
สาขางานที่ศึกษาอยู

3. เพ่ือใหสามารถจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ ดําเนินการและแกไขปญหาตามหลักการ
และขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  รับผิดชอบ  รอบคอบ  ตรงตอเวลา  รักษาความสะอาด ปฏิบัติ
งานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทฤษฎี ขั้นตอนการทํางาน การแกไขปญหาของงานท่ีเก่ียวของกับสาขางานท่ีศึกษา
2. วางแผนการทํางาน จัดเตรียม ปรับต้ัง บํารุงรักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช ดําเนินการและแกไข
ปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและข้ันตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู

คําอธิบายรายวิชา
ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะหงาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผูเรียนฝกปฏิบัติ โดย

ใหผูเรียนไดศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําส่ัง การวางแผนการทํางาน การจัดเตรียม ปรับต้ัง บํารงุ
รักษาเคร่ืองมือ อุปกรณ วัสดุที่ใช การดําเนินงานและแกไขปญหาการทํางานตามหลักการ เทคนิควิธีการและ
ขั้นตอนการทํางานของสาขางานท่ีศึกษาอยู พรอมท้ังการเขียนรายงานสรุปผลการทํางานเปนรายช้ินงานและ
เปนรายสัปดาห



กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน

ก - 1

จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

2001-0001 คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 2 (3)
2001-0002 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3)
2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 2 (3)
2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)
2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 2 (4)
2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)
2100-1003 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 2 (4)
2100-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)
2100-1005 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 2 (4)
2100-1006 งานเคร่ืองยนตเบ้ืองตน 2 (4)
2100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน 2 (4)
2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบ้ืองตน 2 (4)
2100-1009 เทคนิคการบําบัดนํ้าเสีย 1 (3)
2100-1301 เขียนแบบเบ้ืองตน 2 (4)
2100-1302 วัสดุกอสราง 2 (2)
2100-1303 ฝกฝมืองานไม 3 (6)
2100-1304 ไฟฟาเบ้ืองตน 2 (4)
2XXX-5001 โครงการ 4 (*)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมส่ิงทอ
2800-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 2 (4)
2800-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)
2800-1003 งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 2 (4)
2800-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)
2800-1005 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 2 (4)
2800-1006 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน 2 (4)
2800-1007 วัสดุเสนใย 2 (2)
2800-1008 ความรูเร่ืองผา 2 (2)
2800-1009 การทดสอบส่ิงทอ 3 (4)
2800-1010 กฎหมายแรงงาน 1 (1)
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2001-0001 คอมพิวเตอรเพ่ืองานอาชีพ 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชพี  การใชโปรแกรมสําหรับงาน
สํานักงาน การใชอินเทอรเน็ตและไปรษณียอิเล็กทรอนิกส

2. เพ่ือใหสามารถใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ ติดต้ังอุปกรณรอบขางและระบบ
ปฏิบัติการของคอมพิวเตอร  จัดทําเอกสาร ตารางทําการ และนําเสนอผลงาน  สืบคนขอมูลโดยใช
อินเทอรเน็ต และรับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส

3. เพ่ือใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ  มีกิจนิสัยในการ
ทํางานอยางเปนระบบ ดวยความอดทน ประณีตรอบคอบและปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. ติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรตามคูมือ
2. ใชโปรแกรมประมวลคําจัดทําเอกสารเพ่ืองานอาชีพ
3. ใชโปรแกรมตารางทําการสรางตารางทําการเพื่องานอาชีพ
4. ใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน
5. ใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลและใชอีเมลเพ่ืองานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพเบ้ืองตน การติดต้ังเคร่ือง

คอมพิวเตอร อุปกรณรอบขางและระบบปฏิบัติการ  การใชโปรแกรมประมวลคําจัดทําเอกสารเพ่ืองานอาชีพ
โดยเนนการพิมพเอกสารดวยระบบสัมผัสและตรวจแกไขความถูกตอง การใชโปรแกรมตารางทําการเพื่องาน
อาชีพโดยเนนการคํานวณ เชน ตนทุน ราคาสินคา บัญชีรายการวัสดุ ฯลฯ  การใชโปรแกรมการนําเสนองาน
เนนการสรางกราฟและตารางและสรางภาพเคล่ือนไหว การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพ่ืองานอาชีพและการ
รับ-สงจดหมายอิเล็กทรอนิกส จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ

2001-0002 การจัดการธุรกิจเบ้ืองตน 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบ้ืองตน กระบวนการของการประกอบการ เอกสารธุรกิจ 
การทําบัญชี การตลาดและแผนการตลาด การขายและแผนการขาย การดําเนินธุรกิจขนาดยอม

2. เพ่ือใหสามารถจัดทําเอกสารธุรกิจตามประเภทของกิจการ บันทึกบัญชตีามหลักการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด ดําเนินการขายตามแผนการขาย และดําเนินงานธุรกิจ
ขนาดยอมจากความรูความสามารถในงานอาชีพของตนเอง

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีในการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดยอมในงานอาชีพของตนเอง
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดการธุรกิจเบ้ืองตน การขาย การบัญชี การดําเนินธุรกิจขนาดยอม
2. บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
3. ดําเนินการตลาดตามแผนการตลาด
4. ดําเนินการขายตามแผนการขาย
5. ดําเนินงานธุรกิจขนาดยอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการจัดการธุรกิจเบ้ืองตน ประเภทและความสําคัญของการประกอบการ หลักการจัด

การธุรกิจ การเขียนเอกสารธุรกิจ การจัดทําบัญช ี  การตลาดและแผนการตลาด  การขายและแผนการขาย หลัก
การดําเนินธุรกิจขนาดยอม

2001-0003 การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการบริหารงานคุณภาพ ระเบียบวิธีพีดีซีเอ กระบวนการแกปญหาและ 
เคร่ืองมือในการจัดกิจกรรม การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ  ขอกําหนดและเอกสาร  หลักการเพ่ิม
ผลผลิต

2. เพ่ือใหสามารถดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ  กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการบริหารงานคุณภาพและการจัด
ระบบ  กิจกรรมการเพ่ิมผลผลิตในองคกร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบและตระหนักถึงคุณภาพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการบริหารงานคณุภาพ การเพ่ิมผลผลิต
2. ดําเนินกิจกรรมกลุมคุณภาพ
3. ดําเนินกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพในองคกร
4. ดําเนินการระบบบริหารงานคุณภาพ
5. ดําเนินงานเพ่ิมผลผลิตในองคกร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพ ความหมายและความสําคัญของคุณภาพ ระเบียบวิธี

พีดีซีเอ (PDCA methodology) การจัดกิจกรรมกลุมคุณภาพโดยใชกระบวนการแกปญหาและเครือ่งมือในการ
จัดทํากิจกรรม การจัดทํารายงานผลความกาวหนาของกิจกรรมกลุมคุณภาพ  หลักการบริหารงานคุณภาพ
(Quality Management Principle) และการดําเนินกิจกรรม เชน การใหความสําคัญกับลูกคา ความสัมพันธกับผู
สงมอบ ความเปนผูนํา การมีสวนรวมของบุคลากร การบริหารเชิงกระบวนการและเปนระบบ การปรับปรุง
อยางตอเน่ือง และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของความเปนจริง ฯลฯ การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality
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Management System) ขอกําหนดและเอกสาร หลักการเพ่ิมผลผลิต การเพ่ิมผลผลิตในองคกรโดยการเพ่ิมคุณ
คาท่ีปจจัยการผลิตคงท่ีและโดยการลดปจจัยการผลิต

2001-0004 การจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจความสัมพันธของส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ระบบนิเวศและเทคโนโลยี ปญหา
ดานส่ิงแวดลอม เทคนิคการแกไขใหไดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่ง
แวดลอม

2. เพ่ือใหสามารถสํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในชุมชน กําหนด
แนวทางแกไข ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในชุมชน และดําเนินกิจกรรมจัดการสิ่งแวด
ลอมในองคกร

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทนและปลอดภัย ประหยัดและตระหนักถึงความสําคัญ
ของส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
2. สํารวจขอมูลระบบนิเวศและเทคโนโลยีท่ีสัมพันธกับส่ิงแวดลอมในชุมชน
3. กําหนดแนวทางแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชนตามขอกําหนดของมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวด
ลอม

4. ดําเนินกิจกรรมจัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในชุมชน
5. ดําเนินกิจกรรมจัดการส่ิงแวดลอม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนในองคกรและในชุมชน บทบาทและความ

สําคัญของส่ิงแวดลอม ความสัมพันธกับสิง่มีชีวิต ระบบนิเวศ และเทคโนโลยีในการพัฒนาประเทศ ปญหาดาน
ส่ิงแวดลอม แหลงกําเนิดมลพิษ ผลกระทบท่ีเกิดและเทคนิคการแกปญหามลพิษทางนํ้า อากาศ เสียง ความส่ัน
สะเทือนทัศนียภาพ สารอันตรายและกากของเสีย  การอนุรักษส่ิงแวดลอม มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอม
ระบบมาตรฐานการจัดการส่ิงแวดลอม

2001-0005 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบ้ืองตน กฎหมาย   พระราช
บัญญัติและสารสนเทศทางดานความปลอดภัย เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย หลักการย
ศาสตรเพ่ืออาชีวอนามัยและเพ่ิมผลผลิต และมาตรฐานการจัดการ  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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2. เพ่ือใหสามารถดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน ปองกันและควบคุมอันตรายจากสภาพ
แวดลอมในการทํางาน ดําเนินงานดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย สงเสริมสุขภาพ
อนามัยพนักงาน ปรับปรุงสภาพการทํางานและจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบ้ืองตน

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบครอบ หยั่งรูอันตราย มีความตระหนักใน      อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจัดการและมาตรฐานการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. ดําเนินงานดานความปลอดภัยในการทํางาน
3. ดําเนินงานปองกันและควบคมุอันตรายจากสภาพแวดลอมในการทํางาน
4. ดําเนินงานดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
5. สงเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน
6. ปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร
7. จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน การจัดทีมงานสงเสริมความปลอดภัยภายใน

และภายนอกสํานักงาน การปองกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดลอมในการทํางานทางดานชีวภาพ กาย
ภาพ และทางเคมี เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยเบ้ืองตน ความปลอดภัยในบริเวณพ้ืนท่ีทํางาน การ
ใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรและยานพาหนะ การเคล่ือนยายวัสดุและเก็บรักษาวัสดุ ความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟา
และในงานกอสราง การปองกันและระงับอัคคีภัย การสงเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน การปองกันและเฝา
ระวังโรคจากการทํางาน การปฐมพยาบาล การวิเคราะหและปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร
การจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบ้ืองตน การตรวจความปลอดภัย การสอบสวนและวิเคราะหอุบัติเหตุ
ในการทํางาน การวิเคราะหงานเพื่อความปลอดภัยและการฝกการหยั่งรูอันตราย

2100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบเทคนิค  การใชเคร่ืองมือ  อุปกรณเขียนแบบ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการอานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนเก่ียวกับ รูปภาพฉาย ภาพตัด
และภาพสามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด  ตรงตอเวลา และ
รับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบเทคนิค  การใชเคร่ืองมือ อุปกรณเขียนแบบ
2. อานและเขียนแบบภาพช้ินสวนสองมิติ
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3. อานและเขียนแบบภาพสามมิติ
4. เขียนภาพฉาย ภาพชวยและภาพตัด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน การใชและการบํารุงรักษาเคร่ืองมือเขียน

แบบ มาตรฐานงานเขยีนแบบเทคนิค เสน ตัวเลข ตัวอักษร การสรางรูปเรขาคณิตการกําหนดขนาดของมิติ
มาตราสวน หลักการฉายภาพมุมท่ี 1 และมุมท่ี 3 ภาพสามมิติ ภาพสเกตช ภาพตัดและสัญลักษณเบ้ืองตนใน
งานชางอุตสาหกรรม

2100-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพ้ืนฐานในการจําแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใชงาน
ของวัสดุอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหสามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใชและการจัดเก็บไดตรงตามมาตรฐาน
3. เพ่ือใหตระหนักถึงคุณคาของวัสดุ  นําวัสดุมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานในการจําแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใชงานวัสดุอุตสาห
กรรม

2. เลือกวัสดุอุตสาหกรรมตามแบบส่ังงาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การจัดเก็บ วัสดุในงานอุตสาหกรรม
ประกอบดวย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุท่ีมีตอโลหะผสม เช้ือเพลิง วัสดุหลอล่ืนและวัสดุหลอ
เย็น วัสดุกอสราง วัสดุสังเคราะห วัสดุไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การกัดกรอนและการปองกัน การตรวจสอบ
วัสดุเบ้ืองตน พลังงานในอนาคต

2100-1003 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ เก่ียวกับงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ระบบความปลอดภัย
ในงานไฟฟา

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือวัดทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. เพ่ือใหสามารถ ประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เลือกเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสไดเหมาะสม
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4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ มีลําดับข้ันตอนในการทํางาน อยางถูกตอง
และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน การรักษาความปลอด
ภัย

2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟา
3. ตอวงจรและอุปกรณควบคุมมอเตอรไฟฟา
4. ตอวงจรและตรวจสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส แหลงกําเนิดไฟฟา

กฎของโอหม พลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาเบ้ืองตน วงจรไฟฟาแสงสวาง การควบคุมมอเตอรเบ้ืองตน อุปกรณ
ปองกันไฟฟาและการตอสายดิน   อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  R L C หมอแปลงไฟฟา    รีเลย ไมโครโฟน ลําโพง
อุปกรณสารก่ึงตัวนํา เทคนิคการบัดกรี การใชมัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณ การประกอบ
วงจรอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนบนแผนวงจรพิมพ  ประกอบชุดคิท  เกียวกับเคร่ืองหร่ีไฟ  แหลงจายไฟฟากระแส
ตรงชนิดคงท่ีหรือปรับคาได  สวิตชทํางานดวยแสง

2100-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในการใช การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองกลเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใช การบํารุงรักษา เคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดถูกตองตามข้ันตอน
4. เพ่ือใหปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย  ผลงานประณีตเรียบรอย แกปญหา และนําไปประยุกตใช
กับงานอ่ืนได

5. เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค  การตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ ซื่อ
สัตย ขยันและอดทน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในการใช การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองกลเบ้ืองตน
2. วัดและรางแบบช้ินงานโลหะ
3. แปรรูปช้ินงานโลหะดวยเคร่ืองมือท่ัวไป
4. ลับคมตัดเคร่ืองมือท่ัวไป
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใช  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองกลเบ้ืองตน  ความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานรางแบบ งานตัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด  งานทําเกลียว
งานประกอบ

2100-1005 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ กระบวนการเชือ่มแกสและการเชือ่มไฟฟา
2. เพ่ือใหปฏิบัติงานเช่ือมและโลหะแผนดวยความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย
3. เพ่ือใหสามารถใชและปรับแตงเคร่ืองมือและอุปกรณในงานเช่ือมและโลหะแผน
4. เพ่ือใหมีความสามารถสามารถเช่ือมแกส  เชื่อมไฟฟาและงานโลหะแผน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีตรอบคอบและตระหนักถึง
ความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกระบวนการเชือ่มแกสและการเชือ่มไฟฟา
2. เชื่อม แลนประสานและตัดแผนเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
3. เช่ือมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอน
4. ข้ึนรูปผลิตภัณฑโลหะแผน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเบ้ืองตนในงานเช่ือมและโลหะแผน ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ

งานโลหะแผน กระบวนการเชือ่มแกสและไฟฟา วัสดุ เคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ ในงานเช่ือม เคร่ืองจักรและ
เคร่ืองมือท่ีใชในงานโลหะแผน การแลนประสาน (Brazing) รอยตอท่ีใชในงานเช่ือมและการแลนประสาน ทา
เชื่อม การเขียนแบบแผนคล่ีอยางงาย ดวยวิธีเสนขนานและแบบรัศมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี
(Soldering) และปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณงานเช่ือมแกสและไฟฟา การเร่ิมตนอารก
การเชือ่มเดินแนว ตอมุม ตอตัวที ทาราบ การเขียนแบบแผนคล่ีลงแผนงาน การทําตะเข็บ การบัดกรี การขึ้นรูป
ดวยการพับ ดัด เคาะขึ้นขอบ การมวน และประกอบช้ินงาน โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตอง
ตามหลักความปลอดภัยและอาชวีอนามัย

2100-1006 งานเครือ่งยนตเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครือ่งยนต การใชเคร่ืองมือถอดประกอบและตรวจสอบ
ช้ินสวนเคร่ืองยนต



กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน

ก - 9

2. เพ่ือใหมีความสามารถถอดประกอบ ตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองยนต
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงตอเวลา สะอาด    ปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครือ่งยนต การตรวจสอบช้ินสวนเคร่ืองยนต
2. ถอดประกอบช้ินสวนเคร่ืองยนต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางานของเคร่ืองยนต การใชเคร่ืองมือการถอดประกอบและตรวจสอบช้ิน

สวนเคร่ืองยนต

2100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การคํานวณท่ีใชในงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการ เจาะ ตัด กลึง ไส งานดวยเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงตอเวลา สะอาด ปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การปรับต้ัง การใชงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน
2. กลึงข้ึนรูปช้ินงานโลหะตามแบบส่ังงาน
3. ไสปรับขนาดช้ินงานโลหะตามแบบส่ังงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับ การจําแนกชนิด สวนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุงรักษา และ

หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน การคํานวณคาความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตรา
การปอน  องคประกอบท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะ ตามหลักความปลอดภัย
งานลับมีดกลึงปาดหนา มีดกลึงปอก งานลับดอกสวาน งานกลึงปาดหนา กลึงปอก งานไสราบ ไสบาฉาก งาน
เจาะร ูงานรีมเมอร

2100-1008 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในหลักการเบ้ืองตนของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส
2. เพ่ือใหสามารถอานและเขียนวงจร ตอวงจรควบคุมการทํางานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต เรียบรอย ขยันอดทน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในหลักการเบ้ืองตนของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส
2. ตอวงจรควบคุมการทํางานระบบนิวแมติก
3. ตอวงจรควบคุมการทํางานระบบไฮดรอลิกส

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเบ้ืองตนของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส ชนิด สัญลักษณ

ลักษณะ การใชงาน อุปกรณและการเขียนแบบวงจร นิวเมติกสและไฮดรอลิกส งานตอวงจรบังคับทิศทาง การ
ปรับความเร็ว แรงดันและวงจรควบคุมอ่ืนๆ

2100-1009 เทคนิคการบําบัดนํ้าเสีย 1 (3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจปญหามลพิษจากนํ้าท้ิงแหลงชุมชนและแนวทางการแกปญหา เทคนิคการ
เก็บตัวอยางและการวิเคราะหนํ้า การตรวจสอบคาพารามิเตอรและกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย

2. เพ่ือใหสามารถเก็บตัวอยางนํ้าท้ิงและวัดปริมาณการไหลในรางระบายเปดของนํ้าท้ิงแหลงชุมชน
ปฏิบัติการวิเคราะหตัวอยางนํ้า และดําเนินการบําบัดน้ําเสีย

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความอดทน มีแบบแผน ตระหนักถึงความปลอดภัย และคุณคา
ของทรัพยากรและส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกระบวนการบําบัดนํ้าเสีย
2. เก็บตัวอยางนํ้าท้ิง วิเคราะหตัวอยางน้ําและดําเนินการบําบัดน้ําเสีย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบําบัดนํ้าเสียจากแหลงชุมชน แนวทางแกไขปญหามลพิษจากนํ้าท้ิง แหลงกําเนิด

ผลกระทบท่ีเกิด  เทคนิคการเก็บและเก็บรักษาตัวอยางนํ้าท้ิง การวัดปริมาณนํ้าท้ิงในรางระบายเปดและในทอ
ซ่ึงนํ้าไหลไมเต็มทอ  เทคนิคการวิเคราะหตัวอยางนํ้า การตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ําทางกายภาพ ทางเคมี
และทางชีวภาพ  มาตรฐานคุณภาพนํ้าท้ิง  ระบบบําบัดนํ้าเสียจากแหลงชุมชนและกระบวนการบําบัดทางกาย
ภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ และโดยวิธีธรรมชาติ

2100-1301 เขียนแบบเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจวิธีการใชเครื่องมือ อุปกรณในการเขียนแบบ และดูแลรักษา เครื่องมือ
อุปกรณในการเขียนแบบ

2. เพ่ือใหสามารถเขียนแบบเสน รูปราง รูปทรง เรขาคณิต และอักษรประกอบแบบ
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดี ในการทํางาน มีความประณีตเรียบรอย มีความซ่ือสัตย รับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการเขยีนแบบเบ้ืองตน
2. เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต เขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ เขียนแบบขยายสวนประกอบอาคารอยาง
งาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบเสนลักษณะตางๆ เคร่ืองมือและอุปกรณ ในการเขียนแบบ 

การใชมาตราสวน การบอกขนาด มิติ รูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ 3  มิติ การเขียนแบบขยายสวนประกอบอาคาร
อยางงาย

2100-1302 วัสดุกอสราง 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกชนิด ขนาด คุณสมบัต ิ การเก็บรกัษา การนําไปใชวัสดุและ
อุปกรณในงานกอสราง

2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชวัสดุและอุปกรณในงานกอสรางไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับลักษณะ
ของงาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด ขนาด คุณสมบัต ิ การเก็บรกัษา การนําไปใชวัสดุและอุปกรณในงาน
กอสราง

2. เลือกใชวัสดุและอุปกรณในงานกอสรางถูกตองและเหมาะสมกับลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาเก่ียวกับ ชนิด ขนาด คุณสมบัต ิการเก็บรกัษา การนําไปใช วัสดุ อุปกรณกอสราง งานดิน งาน
โครงสรางอาคาร งานสวนประกอบอาคาร งานตกแตงอาคารและวัสดุ อุปกรณงานระบบภายในอาคาร

2100-1303 ฝกฝมืองานไม 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเก่ียวกับการลับ ปรับ แตง บํารุงรักษา ซอมแซมเคร่ืองมืองานไม งาน
วัด รางแบบ ไส เจาะ เพลาะ  ตัดไม

2. เพ่ือใหสามารถลับ ปรับ แตง บํารุงรักษา ซอมแซมเคร่ืองมืองานไม งานวัด รางแบบ ไส เจาะ 
เพลาะ  ตัด ประกอบ และตกแตงชิน้งานไม
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3. เพ่ือใหมีกิจนิสัย ในการทํางาน มีวินัย มีความคิดสรางสรรค รักษาความปลอดภัย และอนุรักษส่ิง
แวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเบ้ืองตนในการทํางานไม การใช บํารุงรักษา เคร่ืองมืองานไม
2. ลับ ปรับ แตง บํารุงรักษา ซอมเคร่ืองมืองานไม วัด รางแบบ ไส เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบ และตก
แตงช้ินงานไม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการ ลับ ปรับ แตง บํารุงรักษา ซอมแซมเคร่ืองมือชางไม งานวัด รางแบบ ไส 

ตัด เจาะ  ประกอบและตกแตงช้ินงาน

2100-1304 ไฟฟาเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ วัสดุ อุปกรณ ชนิดและขนาดของสายไฟฟา การตอสาย เดินสายไฟ
ฟา และติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในอาคาร

2. เพ่ือใหสามารถตอสาย เดินสายไฟฟา ติดต้ังอุปกรณไฟฟาภายในอาคาร
3. เพ่ือใหมีเจตนคติท่ีดี มีวินัย ความรับผิดชอบตอวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการติดต้ังไฟฟากําลังและไฟฟาแสงสวางภายในอาคาร
2. อานแบบ เลือกวัสดุ เดินสายไฟฟา และติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในอาคาร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการติดต้ังไฟฟาภายในอาคาร เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณท่ีใชในการเดินสาย

ไฟฟาในอาคาร ชนิด ขนาดและมาตรฐานของสายไฟฟา ตอสาย การเดินสายไฟฟาภายในอาคารดวยเข็มขัดรัด
สาย ลูกถวยหรืออุปกรณจับยึดสายอ่ืนๆ ติดต้ังอุปกรณตลอดจนการควบคุมวงจร การตรวจสอบและแกไขวงจร
เบ้ืองตน

2XXX-5001 โครงการ 4 (*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือประมวลความรูและทักษะจากการศึกษามาประยุกตในการสรางผลงาน
2. เพ่ือใหเกิดความคิดริเร่ิม สรางสรรคและพัฒนางานในวิชาชีพท่ีศึกษา
3. เพ่ือใหสามารถในการวางแผนงาน ดําเนินงาน แกปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผล
งาน

4. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัย มีความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในงานอาชีพ
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการดําเนินงานโครงการ การวางแผนงาน การดําเนินงาน การแกปญหา
การประเมินผล การทํารายงานและนําเสนอผลงาน

2. คิดริเริ่ม สรางสรรคและพัฒนางานในวิชาชีพท่ีศึกษา วางแผนงาน ดําเนินงาน แกปญหา ประเมิน
ผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การออกแบบชิ้นงาน การจัดเตรียมวัสดุ

อุปกรณ การดําเนินงานในการสรางผลงานท่ีใชความรูและทักษะในระดับชางฝมือ โดยมีรายงานและการ
ประเมินผลโครงงาน

2800-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการเขยีนแบบเทคนิค  การใชเคร่ืองมือ  อุปกรณเขียนแบบ
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการอานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตนเก่ียวกับ รูปภาพฉาย ภาพตัด
และภาพสามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค

3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด  ตรงตอเวลา และ
รับผิดชอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเขยีนแบบเทคนิค  การใชเคร่ืองมือ อุปกรณเขียนแบบ
2. อานและเขียนแบบภาพช้ินสวนสองมิติ
3. อานและเขียนแบบภาพสามมิติ
4. เขียนภาพฉาย ภาพชวยและภาพตัด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือเขียน

แบบ มาตรฐานงานเขยีนแบบเทคนิค เสน ตัวเลข ตัวอักษร การสรางรูปเรขาคณิตการกําหนดขนาดของมิติ
มาตราสวน หลักการฉายภาพมุมท่ี 1 และมุมท่ี 3 ภาพสามมิติ ภาพสเกตช ภาพตัดและสัญลักษณเบ้ืองตนใน
งานชางอุตสาหกรรม
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2800-1002 วัสดุชางอุตสาหกรรม 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการพ้ืนฐานในการจําแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใชงาน
ของวัสดุอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหสามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใชและการจัดเก็บไดตรงตามมาตรฐาน
3. เพ่ือใหตระหนักถึงคุณคาของวัสดุ  นําวัสดุมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการพ้ืนฐานในการจําแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใชงานวัสดุอุตสาห
กรรม

2. เลือกวัสดุอุตสาหกรรมตามแบบส่ังงาน
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การจัดเก็บ วัสดุในงานอุตสาหกรรม
ประกอบดวย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุท่ีมีตอโลหะผสม เช้ือเพลิง วัสดุหลอล่ืนและวัสดุหลอ
เย็น วัสดุกอสราง วัสดุสังเคราะห วัสดุไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การกัดกรอนและการปองกัน การตรวจสอบ
วัสดุเบ้ืองตน พลังงานในอนาคต

2800-1003 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ เก่ียวกับงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน ระบบความปลอดภัย
ในงานไฟฟา

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือวัดทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. เพ่ือใหสามารถ ประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เลือกเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสไดเหมาะสม

4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบ มีลําดับข้ันตอนในการทํางาน อยางถูกตอง
และปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน การรักษาความปลอด
ภัย

2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟา
3. ตอวงจรและอุปกรณควบคุมมอเตอรไฟฟา
4. ตอวงจรและตรวจสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับ ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟา-อิเล็กทรอนิกส แหลงกําเนิดไฟฟา

กฎของโอหม พลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาเบ้ืองตน วงจรไฟฟาแสงสวาง การควบคุมมอเตอรเบ้ืองตน อุปกรณ
ปองกันไฟฟาและการตอสายดิน   อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  R L C หมอแปลงไฟฟา    รีเลย ไมโครโฟน ลําโพง
อุปกรณสารก่ึงตัวนํา เทคนิคการบัดกรี การใชมัลติมิเตอร ออสซิลโลสโคป เครื่องกําเนิดสัญญาณ การประกอบ
วงจรอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตนบนแผนวงจรพิมพ  ประกอบชุดคิท  เกียวกับเคร่ืองหร่ีไฟ  แหลงจายไฟฟากระแส
ตรงชนิดคงท่ีหรือปรับคาได  สวิตชทํางานดวยแสง

2800-1004 งานฝกฝมือ 3 (6)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจในการใช การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองกลเบ้ืองตน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการใช การบํารุงรักษา เคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดถูกตองตามข้ันตอน
4. เพ่ือใหปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย  ผลงานประณีตเรียบรอย แกปญหา และนําไปประยุกตใช
กับงานอ่ืนได

5. เพ่ือใหมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีพึงประสงค  การตรงตอเวลา มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ ซื่อ
สัตย ขยันและอดทน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจในการใช การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองกลเบ้ืองตน
2. วัดและรางแบบช้ินงานโลหะ
3. แปรรูปช้ินงานโลหะดวยเคร่ืองมือท่ัวไป
4. ลับคมตัดเคร่ืองมือท่ัวไป

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใช  การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองกลเบ้ืองตน  ความปลอดภัยใน

การปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานรางแบบ งานตัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด  งานทําเกลียว
งานประกอบ

2800-1005 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ กระบวนการเชือ่มแกสและการเชือ่มไฟฟา
2. เพ่ือใหปฏิบัติงานเช่ือมและโลหะแผนดวยความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย
3. เพ่ือใหสามารถใชและปรับแตงเคร่ืองมือและอุปกรณในงานเช่ือมและโลหะแผน
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4. เพ่ือใหมีความสามารถสามารถเช่ือมแกส  เชื่อมไฟฟาและงานโลหะแผน
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย  ประณีตรอบคอบและตระหนักถึง
ความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกระบวนการเชือ่มแกสและการเชือ่มไฟฟา
2. เชื่อม แลนประสานและตัดแผนเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
3. เช่ือมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอน
4. ข้ึนรูปผลิตภัณฑโลหะแผน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเบ้ืองตนในงานเช่ือมและโลหะแผน ความปลอดภัยในงานเช่ือมและ

งานโลหะแผน กระบวนการเชือ่มแกสและไฟฟา วัสดุ เคร่ืองเช่ือมและอุปกรณ ในงานเช่ือม เคร่ืองจักรและ
เคร่ืองมือท่ีใชในงานโลหะแผน การแลนประสาน (Brazing) รอยตอท่ีใชในงานเช่ือมและการแลนประสาน ทา
เชื่อม การเขียนแบบแผนคล่ีอยางงาย ดวยวิธีเสนขนานและแบบรัศมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี
(Soldering) และปฏิบัติเก่ียวกับการประกอบติดต้ังเคร่ืองมืออุปกรณงานเช่ือมแกสและไฟฟา การเร่ิมตนอารก
การเชือ่มเดินแนว ตอมุม ตอตัวที ทาราบ การเขียนแบบแผนคล่ีลงแผนงาน การทําตะเข็บ การบัดกรี การขึ้นรูป
ดวยการพับ ดัด เคาะขึ้นขอบ การมวน และประกอบช้ินงาน โดยใชอุปกรณความปลอดภัยสวนบุคคลถูกตอง
ตามหลักความปลอดภัยและอาชวีอนามัย

2800-1006 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน 2 (4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การคํานวณท่ีใชในงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหมีความสามารถในการ เจาะ ตัด กลึง ไส งานดวยเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงตอเวลา สะอาด ปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การปรับต้ัง การใชงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน
2. กลึงข้ึนรูปช้ินงานโลหะตามแบบส่ังงาน
3. ไสปรับขนาดช้ินงานโลหะตามแบบส่ังงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับ การจําแนกชนิด สวนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุงรักษา และ

หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน การคํานวณคาความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตรา
การปอน  องคประกอบท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานลับคมตัด งานกลึง งานไส งานเจาะ ตามหลักความปลอดภัย
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งานลับมีดกลึงปาดหนา มีดกลึงปอก งานลับดอกสวาน งานกลึงปาดหนา กลึงปอก งานไสราบ ไสบาฉาก งาน
เจาะร ูงานรีมเมอร

2800-1007 วัสดุเสนใย 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกประเภท ลักษณะและชนิดของเสนใย
2. เพ่ือใหมีความสามารถเปรียบเทียบสมบัติของเสนใยชนิดตางๆ ท้ังทางกายภาพและทางเคมี
3. เพ่ือใหมีความสามารถเลือกชนิดของเสนใยมาใชประโยชนไดเหมาะสม
4. เพ่ือใหมีกิจนิสัยท่ีดีในการทํางาน  ตรงตอเวลา  ละเอียดรอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกประเภท ลักษณะและชนิดของเสนใย
2. เปรียบเทียบสมบัติของเสนใยทางกายภาพและเคมี
3. เลือกชนิดของเสนใยมาใชตามลักษณะงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับความหมายและคําจํากัดความของเสนใยท่ีใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ การ

จําแนกประเภทของเสนใยและแหลงท่ีมา ลักษณะและชนิดของเสนใยธรรมชาต ิ การผลิต การปรับปรุงและ
พัฒนาของเสนใย สมบัติทางกายภาพและเคมี ประโยชน การนําไปใชงานใหเหมาะสม

2800-1008 ความรูเรื่องผา 2 (2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการจําแนกประเภทของผาท่ีใชทําเส้ือผาและเคหะส่ิงทอ
2. เพ่ือใหสามารถจําแนกสมบัติของผาแตละประเภท
3. เพื่อใหสามารถเลือกใชผาตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
4. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการตกแตงและดแูลรกัษาผา
5. เพ่ือใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบ

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกประเภทของผาท่ีใชทําเส้ือผาและเคหะส่ิงทอ
2. จําแนกสมบัติของผาแตละประเภท
3. เลือกใชผาตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
4. ดูแลรักษาและตกแตงผา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการจําแนกประเภท ลักษณะและสมบัติของผาทอและผาไมทอท่ีใชทํา

เสื้อผาและเคหะสิ่งทอ หลักการเลือกใชผาตามความเหมาะสมสําหรับประโยชนการใชสอย การตกแตงและ
การดูแลรักษาผาดวยวิธีการตางๆ

2800-1009 การทดสอบส่ิงทอ 3 (4)
(Textile Testing)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการทดสอบสิ่งทอ อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นท่ีมีตอ
สมบัติของวัสดุส่ิงทอ

2. เพ่ือใหมีความสามารถในการเลือกใชเคร่ืองมือและอุปกรณทดสอบตางๆ
3. เพ่ือใหมีความสามารถในการทดสอบวัสดุส่ิงทอตามลักษณะสมบัติของเสนดาย โครงสราง
4. เพ่ือใหมีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา รอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการทดสอบส่ิงทอ อิทธิพลของอุณหภูมิและความช้ืน
2. เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณทดสอบส่ิงทอ
3. ทดสอบสมบัติของวัสดุส่ิงทอทางกายภาพ
4. ทดสอบสมบัติของวัสดุส่ิงทอทางเคมี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทดสอบสิ่งทอ อิทธิพลของอุณหภูมิและความช้ืนท่ีมีตอสมบัติของ

วัสดุสิ่งทอหลักการทดสอบ การใชเครื่องมือทดสอบแบบตางๆ การทดสอบทางกายภาพ ทางเคมีและทาง
เชิงกลของวัสดุส่ิงทอท่ีเปนเสนดายและผืนผา

2800-1010 กฎหมายแรงงาน 1 (1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับหลักการ ลักษณะ การจําแนกประเภทของกฎหมายแรงงาน
2. เพ่ือใหสามารถกําหนดกฎเกณฑ ขอบังคับการทํางานและปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือ
โรงงานไดสอดคลองกับกฎหมายแรงงาน

3. เพ่ือสงเสริมความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ความคิดสรางสรรค และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขาใจหลักการ เจตนารมณ ของกฎหมายแรงงาน
2. จําแนกลักษณะกฎหมายท่ีใชบังคับกับหรือคุมครองสวัสดิภาพ การทํางาน สวัสดิการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับหลักการ ลักษณะของกฎหมายแรงงาน การจําแนกกฎหมายแรงงาน กฎหมายท่ีเก่ียวกับ

อาชีพ พ.ร.บ.สงเคราะหอาชีพแกคนไทย พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว กฎหมายคุมครองแรงงาน การคุม
ครองท่ัวไป กําหนดเวลาทํางานปกติ เวลาพัก วันหยุด วันลา การทํางานลวงเวลา คาตอบแทนแรงงาน คาจาง
คาลวงเวลา การใหสวัสดิการและมาตรการควบคุมความปลอดภัย ประเภทของสวัสดิการ มาตรฐานความ
ปลอดภัยในการทํางาน การใหเงินทดแทนและกองทุนเงินทดแทน กฎหมายแรงงานสัมพันธ การเรียกรองเก่ียว
กับสภาพการจางงาน สถาบันทางดานแรงงาน
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หมวดวิชาสามัญ

1. วิชาสามัญทั่วไป (ไมนอยกวา 18 หนวยกิต)

1.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 8 หนวยกิต)

วิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1101 จํานวน 2 หนวยกิต และเลือก
เรียนรายวิชาอ่ืนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต

2000-1101 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 2 (2)
2000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 2 (2)
2000-1103 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 2 (2)
2000-1104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (2)
2000-1105 โครงงานภาษาไทย 2 (2)
2000-1106 ศิลปะการพูด 2 (2)
วิชาภาษาอังกฤษ (4 หนวยกิต)
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 2 (2)
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 2 (2)

1.2 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชา 2000-1301 จํานวน 2 หนวยกิต และ
เลือกเรียนรายวิชาอ่ืนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 4 หนวยกิต

2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 (2)
2000-1303 การดํารงชาติไทย 2 (2)
2000-1304 โครงงานชุมชนสําคัญ 2 (2)
2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2)
2000-1306 ภูมิศาสตรกายภาพเพื่อชีวิต 2 (2)
2000-1307 เหตุการณปจจุบัน 2 (2)

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (4 หนวยกิต)

วิชาวิทยาศาสตร (2 หนวยกิต)
2000-1401 วิทยาศาสตรพื้นฐาน 2 (3)
วิชาคณิตศาสตร (2 หนวยกิต)
2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)
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1.4 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมพลศึกษา ไมนอยกวา 1 หนวยกิต และเลือกรายวิชาในกลุมสุขศึกษาอีก

ไมนอยกวา 1 หนวยกิต รวมไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการพลศึกษาและสุข
ศึกษา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

วิชาพลศึกษา
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2)
2000-1605 การออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 1 (2)
2000-1606 การปองกันตนเองจากภัยสังคม 1 (2)
2000-1607 พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2)
วิชาสุขศึกษา
2000-1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 (1)
2000-1608 พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต 1 (1)
2000-1609 สุขภาพกับการทํางาน 1 (1)
2000-1610 ความปลอดภัยในโรงงาน 1 (1)
2000-1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร 1 (1)
วิชาบูรณาการพลศึกษาและสุขศึกษา
2000-1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3)
2000-1604 การจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข 2 (3)

2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 8 - 10 หนวยกิต)

2.1 กลุมวิชาภาษา (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
วิชาภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนๆ (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 (2)
2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2)
2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2)
2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2)
2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2)
2000-1225 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 (2)
2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม 1 (2)
2000-1227 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานคหกรรม 1 (2)
2000-1228 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 1 (2)
2000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 1 (2)
2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2)
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2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2)
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2)
2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2)
2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2)
2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2)
2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2)
2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2)
2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2)
2000-1239 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2)
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง 1 (2)
2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ 1 (2)
2000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานพาณิชยศิลป 1 (2)
2000-1243 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจิตรศิลป 1 (2)
2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ 1 (2)
2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2)
2000-1246 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองประดับอัญมณี 1 (2)
2000-1247 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองเคลือบดินเผา 1 (2)
2000-1248 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานหัตถกรรม 1 (2)
2000-1249 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองหนัง 1 (2)
2000-1250 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 1 (2)
2000-1251 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2 1 (2)
2000-1252 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 1 1 (2)
2000-1253 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 2 1 (2)
2000-1254 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 1 (2)
2000-1255 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 1 (2)
2000-1256 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 1 (2)
2000-1257 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 1 (2)

2.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
วิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี
2000-1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 (3)
2000-1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 (3)
2000-1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3)
2000-1423 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 2 (3)
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2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*) 
2000-1425 ชีวเคมี 2 (3) 
2000-1426 เคมีพ้ืนฐาน 2 (3) 
2000-1427 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1 2 (3) 
2000-1428 ฟสิกสพ้ืนฐาน 2 2 (3) 
2000-1429 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 2 (3) 
2000-1430 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 2 (3) 
 

  วิชาคณิตศาสตร  (ไมนอยกวา 2 – 4  หนวยกิต) ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 
2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต 2 2 (2) 
2000-1521 คณิตศาสตรประยุกต 3 2 (2) 
2000-1522 คณิตศาสตรประยุกต 4 2 (2) 
2000-1523 คณิตศาสตรประยุกต 5 2 (2) 
2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6 2 (2) 
2000-1525 คณิตศาสตรประยุกต 7 2 (2) 
2000-1526 คณิตศาสตรประยุกต 8 2 (2) 
2000-1527 คณิตศาสตรประยุกต 9 2 (2) 
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จุดประสงค  มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา

2000-1101 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 1 2 (2)
(Thai for the Workplace 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจธรรมชาติ  พลังของภาษา  และภมิูปญญาทางภาษาไทย
2. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับความสําคัญ และประสิทธิภาพของการใชทักษะภาษาไทยใน
การสื่อสาร

3. เพ่ือใหใชทักษะทางภาษาไทยในการแสวงหาความรู เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเอง และงาน
อาชีพ

4. นําความรู ขอคิดที่ไดจากการศึกษาวรรณคดี  วรรณกรรม และภูมิปญญาทางภาษาไทยไปใชใน
การดํารงชีวิตและงานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายธรรมชาติ พลังของภาษา  และภูมิปญญาทางภาษาไทยได
2. สรุปความสําคัญ และประสิทธิภาพของการเขียน การอาน การฟง การด ูและการพูดได
3. นําทักษะภาษาไทยไปใชในการส่ือสารไดถูกตองเหมาะสม และมีมารยาท
4. นําความรู ขอคิดที่ไดจากการศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และภูมิปญญาทางภาษาไทยไปใชใน
การดํารงชีวิตและงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับธรรมชาติและพลังของภาษาไทย ภูมิปญญาทางภาษาไทย ความสําคัญ

และประสิทธิภาพการเขียน ในการอาน การฟง การด ู และการพูด การวิเคราะห สังเคราะห วิจารณสารในรูป
แบบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานอาชีพการเขียนเรียงความ ยอความ อธิบายความ ช้ีแจงรายงานการปฏิบัติงาน จด
หมายท่ีจําเปนตองานอาชีพ การกรอกแบบฟอรม การพูดแสดงความคิดเห็น พูดสาธิต การศึกษาวรรณคดี 
วรรณกรรมพ้ืนบานท่ีสงเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม และประยุกตใช

2000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 2 2 (2)
(Thai for the Workplace 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการเรียบเรียงถอยคําในการส่ือสารไดถูกตอง
2. เพ่ือใหใชภาษาไทยเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหเห็นคุณคาและความงามของภาษาไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขียนประโยคเพื่อสื่อสารไดตรงตามความตองการในโอกาสตาง ๆ
2. ใชวิจารณญาณในการเลือกถอยคําสํานวนโวหารในการรับสารและสงสาร
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3. ประเมินคุณคา วรรณคด ีและวรรณกรรม ท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมไทย และนําไปใชในชีวิตและงาน
อาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะ การใชประโยคตามเจตนาของการสื่อสาร การวิเคราะห สังเคราะห วิจารณ 

ประเมินคาสิ่งที่ไดจากการอาน การฟง และการดู การเขียนแสดงทรรศนะ การเขียนบันทึกท่ีจําเปนในงาน
อาชีพ การเขียนโนมนาวใจ การเขียนบทประพันธท่ีเก่ียวของกับงานอาชพี การพูดในท่ีประชุมชน และในงาน
ของสังคม การศึกษาวรรณคด ีและวรรณกรรมที่เสริมสราง และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ

2000-1103 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3 2 (2)
(Thai for the Workplace 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการใชถอยคํา สํานวน โวหาร สุภาษิต คําพังเพยท่ีเหมาะกับการส่ือ
สาร

2. เพ่ือใหเลือกใชถอยคํา สํานวนในการเขียนสารประเภทตาง ๆ ไดเหมาะสมตามความตองการ
3. เพ่ือใหอางอิงขอมูล สารสนเทศในงานเขียนไดถูกตอง
4. เพ่ือใหเห็นคุณคาความงดงามของภาษาไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. ระบุความหมาย วิธีการใชถอยคํา สํานวน สุภาษิต คําพังเพยได
2. เลือกใชถอยคํา สํานวน ในการเขียนสารประเภทตาง ๆ ไดถูกตองตามความตองการ
3. เขียนแหลงท่ีมาของขอมูลและสารสนเทศท่ีนํามาอางอิงในงานเขียนไดถูกตอง
4. สรุปขอคิดที่ไดจากการอานวรรณคด ี วรรณกรรมพ้ืนบานท่ีสงเสริมความรักชาติ ศาสน  กษัตริย
และนําไปใชประโยชนได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะ การใชถอยคํา สํานวนโวหาร สุภาษิต คําพังเพยในการสื่อสาร การใชภาษากับ

วัฒนธรรมไทย การเขียนเชิงสรางสรรค การเขียนโครงการ การเขียนรายงานเชิงวิชาการ การอางอิงขอมูลสาร
สนเทศ การพูดท่ีสรางสรรคในงานอาชีพ การอานวรรณคด ี วรรณกรรม ที่เสริมสรางความรักชาติ ศาสน 
กษัตริย

2000-1104 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 2 (2)
(Thai for Communication)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูและทักษะการใชภาษาไทย ในการส่ือสารถูกตองเหมาะสมกับกาลเทศะ  บุคคล
และโอกาส
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2. เพ่ือใหนําความรูและทักษะทางภาษาไทย ไปใชสื่อสารในชีวิตประจําวันและในอาชีพอยาง
สัมฤทธ์ิผล

3. เพ่ือใหเห็นคุณคาความงดงามของภาษาไทย
มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายหลักเกณฑการใชภาษาในการส่ือสารตามสถานการณไดตาง ๆ ได
2. ใชภาษาไทยในการสื่อสารตามสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. วิเคราะห  วิจารณ และประเมินคาของส่ิงท่ีไดจากการฟง  การด ูการอานได
4. ใชภาษาไทยเขียนเชิงวิชาการ เขียนโนมนาวใจได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะการใชวัจนภาษาและอวัจนะภาษาในการสื่อสารอยางถุกตองเหมาะสมตาม

กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การวิเคราะห วิจารณ และประเมินคาส่ิงท่ีไดจากการฟง การด ูการอาน การสรุป
ความ การขยายความ ศิลปะการใชภาษาเพื่อโนมนาวใจ การแสดงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอยางสรางสรรค 
การเขียนรายงาน การเขียนโครงการ

2000-1105 โครงงานภาษาไทย 2 (2)
(Thai Project Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเรื่องโครงงาน
2. เพ่ือใหจัดทําโครงงานภาษาไทยได
3. เพ่ือสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานและการสืบคน
4. เพื่อใหเห็นคุณคาของภาษาไทย

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายข้ันตอนการจัดทําโครงงานภาษาไทยได
2. นําเสนอผลงานท่ีเกิดจากการทําโครงงานภาษาไทยได
3. นําส่ิงท่ีไดรับจากการจัดทําโครงงานไปใชประโยชนในชีวิตได
4. ใชกระบวนการจัดทําโครงงานไปประยุกตใชในการแกปญหาได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะเก่ียวกับความหมาย ความสําคัญ รูปแบบและกระบวนการจัดทําโครงงาน  วิธีการ

ประเมินและเกณฑการประเมิน การทําโครงงานภาษาไทย

2000-1106 ศิลปะการพูด 2 (2)
(Speech Art)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจในหลักการพูด  ศิลปะในการพูด
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2. เพ่ือใหการพูดในโอกาสตาง ๆ มีประสทิธิภาพ
3. เพื่อใหเห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด

มาตรฐานรายวิชา
1. สรุปหลักการพูด และศิลปะการพูดตามท่ีตองการได
2. พูดในโอกาสตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด และใชการพูดเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารไดสัมฤทธ์ิผล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกทักษะหลักการพูดและวิธีการพูด ศิลปะในการพูด การพูดสัมภาษณ การกลาวสุนทร

พจน การกลาวปราศรัย การอภิปราย การพูดโนมนาวใจ การทําหนาท่ีพิธีกรและโฆษก การพูดในโอกาสตาง ๆ 
ของสังคม และในงานอาชีพ

2000-1201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 2 (2)
(English for Communication 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ
2. เพ่ือใหเขาใจวัฒนธรรม สังคมตามบริบทท่ีพบ
3. เพ่ือใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา
4. เพื่อเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและเขาสูสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ พูดและเขยีนแนะนําตนเอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อน
สถานศึกษา  ฯลฯ

2. กลาวและตอบรับการทักทาย การกลาวลา ขอบคุณ และขอโทษ พูดแทรก พูดเพื่อขอความ
กระจาง  และขอใหพูดซํ้า  เลือกใชศัพท สํานวน เลือกใชภาษาทาทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ

3. บอกใจความสําคัญ และรายละเอียดของเร่ืองท่ีฟงและอาน จากสื่อแระเภทตาง ๆ โดยใชกลยุทธ
ในการฟงและอานท่ีเหมาะสมกับบริบท

4. บูรณาการการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู การประเมินผลตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน เร่ืองราวเน้ือหา  สนทนาเร่ืองเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน    การ

แนะนําตนเอง ครอบครัว การถามและการใหขอมูลบุคคล วัน เวลา เหตุการณในอดีต ปจจุบัน เสนอใหความ
ชวยเหลือ การตอบรับ-ปฏิเสธ การพูดแทรกอยางสุภาพ การใชภาษาและทาทางส่ือสารไดอยางถูกตองตาม
มารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
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การใช คํา การอาน สัญลักษณ แผนท่ี ฯลฯ ถายโอนขอมูลจากเร่ืองท่ีอานและฟง เขาใจเก่ียวกับวันสําคัญและ
ประเพณีของเจาของภาษา การวางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา

2000-1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 2 2 (2)
  (English for Communication 2)
  เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน และเขียน  ตอเน่ืองจากภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1
2. เพ่ือใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือพัฒนาทักษะทางภาษา
3. เพื่อเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและเขาสูสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง  ๆ โดยเลือกใชภาษาทาทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและ
กาลเทศะ

2. ใชภาษาเพื่อใหคําแนะนํา  ขอและใหขอมูล บรรยาย เปรียบเทียบ   บรรยายเหตุการณ  บุคคล สิ่ง
ของ  และสัญลักษณ ดวยประโยคหรือขอความส้ัน ๆ

3. ถาม-ตอบ เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลโดยใชคําถามประเภทตาง ๆ
4. ใชกลยุทธในการฟงและอานท่ีเหมาะสมกับบริบทเพ่ือความเขาใจ
5. บูรณาการการเรียนรูในช้ันเรียนกับการเรียนรูดวยตนเองในศูนยการเรียน โดยมีหลักฐานการเรียน
บันทึกการเรียนรู การประเมินผลความกาวหนาของตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน เรื่องราว เหตุการณสําคัญตาง ๆ เหตุการณในอดีต อนาคต การ

ใช คําสํานวน วลีในการสนทนาในชีวิตประจําวันและการทํางาน  การบรรยายบุคคล  ส่ิงของ   สถานท่ี สุขภาพ
การบอกทิศทาง อานส่ือส่ิงพิมพ  ขาว  เร่ืองท่ัวไป ประเภทตาง ๆ เขาใจ ความเหมือนและความแตกตาง
ระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชภาษและทาทางไดถูกตองตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ
ถายโอนขอมูลจากเร่ืองท่ีอาน และฟง เขาใจเกี่ยวกับวันสําคัญ และประเพณีของเจาของภาษา วางแผนการเรียน
โดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา

2000-1220 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 1 (2)
(English for Communication in the Workplace)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจชื่ออาชีพ ลักษณะงาน สถานที่ทํางานในอาชีพตาง ๆ และสํานวน
ภาษาที่ใชในที่ทํางาน

2. เพ่ือใหมีความเขาใจการอานสัญลักษณ แผนภาพ แผนภูมิ ปายประกาศตาง ๆ และคูมือ และการ
ฟงคําแนะนําในการปฏิบัติงาน
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3. เพ่ือใหรูจัดวิธีการแสดงหาความรูโดยใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูและอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาเก่ียวกับสถานการณตาง ๆ ในท่ีทํางานบอกเลาเก่ียวกับอาชีพตาง ๆ ลักษณะงานและ
สถานท่ีทํางาน

2. เขียนใบลาหยุดดวยเหตุผลตาง ๆ กรอกแบบฟอรม หรือ เอกสารทางธุรกิจ
3. ตีความและถายโอน  สัญลักษณ  เคร่ืองหมาย   แผนภาพ  แผนภูมิ เปนคํา หรือประโยค
4. อาน และ ปฏิบัติตามคําส่ัง   คูมือ คําแนะนํา   อานโฆษณา  ฉลาก ปายเตือน   ปายประกาศท่ีพบ
ในท่ีการทํางานตาง ๆ

5. อานประกาศรับสมัครงาน กรอกใบสมัครงาน และเขียนประวัติยอ
6. เลือกใชส่ือและเทคโนโลยีตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจภาษาตามความจําเปนและ
ความสนใจ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การใชภาษาอังกฤษในการทํางาน ลักษณะงาน และสถานท่ีทํางาน การตอนรบั การ

นัดหมาย การรับโทรศัพท การใหและขอมูล นําเสนอ รายงานสั้น ๆ ท่ีเก่ียวของกับอาชีพ อานโฆษณาสินคา 
บริการ ประกาศรับสมัครงาน แผนภูมิ คูมือ ฉลาก ประกาศ ตาราง การกรอกแบบฟอรมประเภทตาง ๆ ใบ
สมัคร ประวัติยอ การศกึษา ประสบการณ/อาชีพ ในการสัมภาษณงาน โดยใชภาษา ทาทาง ในการสื่อสารได
เหมาะสมตามมารยาทสังคม และกาลเทศะ วางแผนการเรียนแสวงหาวิธีการเรียนท่ีเหมาะสมกับตนเองโดยใช
สื่อและเทคโนโลย ีจากศนูยการเรียนรูในสถานศกึษาและนอกสถานศึกษา

2000-1221 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 1 (2)
(English Conversation 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจภาษาท่ีใชระหวางภาษาในการสนทนาในชีวิตประจําวันและในงาน
อาชีพ

2. เพ่ือพัฒนาการใช  สํานวนภาษาและทาทางในการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับบุคคล
3. เพื่อใหมีเขาใจดานวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนําไป
ใชอยางถูกตองเหมาะสมกับบุคล และกาลเทศะ

4. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือนําไปใชในชีวิตประจํา
มาตรฐานรายวิชา

1. สนทนาโตตอบเร่ืองในชีวิตประจําวันและการทํางาน โดยใชบทบาทสมมุติ หรอืสถานการณ
จําลอง

2. บอกใจความสําคัญ และรายละเอียดจากเร่ืองท่ีฟง และอาน
3. บรรยาย นําเสนอเร่ืองราวท่ีสนใจ หรือเร่ืองทางวิชาชีพท่ีเหมาะสมกับระดับ
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4. เปรียบเทียบการใชถอยคํา สํานวนของภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
5. กําหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาทักษะการสนทนาภาษา
อังกฤษ โดยใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา และฝกปฏิบัติ การฟง พูด เร่ืองราวเก่ียวกับชิวตประจําวันและเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับงานอาชีพ 

หรือเร่ืองราวเก่ียวกับเหตุการณสําคัญตาง ๆ เหตุการณในอดีต ปจจุบัน การแสดงความคิดเห็น เขาใจน้ําเสียง 
ความรูสึกของผูพูด ใชภาษาและทาทาง ไดถูกตองตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ ภาษาที่เกี่ยวของ
กับอาชีพ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชคํา สํานวน วลี ถาย
โอนขอมูลจากเรื่องท่ีอาน และฟง วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถาน
ศึกษา

2000-1222 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 1 (2)
(English Conversation 2)
เรยีนสนทนาภาษาอังกฤษ 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือพัฒนาทักษะการส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ตอเน่ืองจากการสนทนาภาษาอังกฤษ
2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ   ท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวันและงานในอาชีพ
2. ใชภาษาและทาทางที่เหมาะสมตามมารยาทสังคมเพื่อความเขาใจที่ดีในการสื่อสาร
3. บอกใจความสําคัญ รายละเอียด เหตุผล จากเร่ืองท่ีฟง หรือ อาน
4. บรรยายภาพ สัญลักษณ แผนภูมิ แผนท่ี โดยถายโอนความหมายเปนประโยค หรือขอความส้ัน ๆ
5. กําหนดแผนการเรียนและเลือกกลยุทธในการเรียนที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาทักษะการสนทนาภาษา
อังกฤษ โดยใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติการฟง พูด อาน เขียน เร่ืองราวท่ัวไป สนทนาท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน และเร่ือง

เน้ือหาดานอาชีพ ตอเน่ืองจากสนทนาภาษาอังกฤษ 1 การบรรยาย การเปรียบเทียบ ใชภาษาอังกฤษในการส่ือ
สารเพื่อการทํางาน เขาใจน้ําเสียง ความรูสึกของผูพูด ใชภาษาและทาทางไดถูกตองตามมารยาทสังคม เหมาะ
สมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษ และภาษาไทย การใชคํา สํานวน 
วลี ถายโอนขอมูลจากเร่ืองท่ีอาน และฟง วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูใน
สถานศึกษา
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2000-1223 ภาษาอังกฤษชางอุตสาหกรรม 1 (2)
(English for Industrial Trades)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท และสาํนวนพ้ืนฐานท่ีใชในการปฏิบัติงานทางดานวิชาชีพ
ชางอุตสาหกรรม

2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ วัฒนธรรมของเจาของภาษา    ตลอดจนสํานวนภาษาและทาทางใน
การสื่อสารที่เหมาะสม

3. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ในขบวนการเรียนรูแบบพ่ึงพาตนเองโดยการเลือกใชส่ือ และ
เทคโนโลยีตามความถนัดและสนใจ

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบาย บรรยาย ใหขอมูล สัดสวน ขนาด รูปทรง เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ คุณลักษณะเฉพาะโดย
ใชคําศัพทเทคนิคพื้นฐานหรือประโยคสั้น ๆ

2. อานและปฏิบัติตามวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติคูมือ ปายเตือนภัย และคําแนะนําความปลอดภยัใน
โรงฝกงาน

3. สนทนาเพ่ือขอหรือใหขอมูล คําแนะนํา การใหบรกิาร และข้ันตอนการปฏิบัติ โดยใชภาษา  และ
ทาทางท่ีเหมาะสม

4. วางแผนการเรียน เก็บบันทึกหลักฐานการเรียน และประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง จากการ
เลือกใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูหรือแหลงส่ือนอกสถานศึกษา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหาสาระท่ีเห็นพ้ืนฐานทางชางอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ สัดสวน

ขนาด รูปทรง ช่ือวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะ ของเคร่ืองมือ เครื่องหมาย ปายเตือน
ภัย (Warning Signs) ความปลอดภัยในโรงฝกงาน (Workshop Safety) คูมือเก่ียวกับการปฏิบัติงานชาง สาธิตวิธี
การ ช้ันตอนการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานสั้น ๆ  (Job report) การรับงาน (Job work Order) การกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน การบรรยายลักษณะงาน การแนะนํา ใหขอ
มูลและการใหบริการ ฯลฯ ใชภาษาท่ีใชในการปฏิบัติงาน สนทนาเร่ืองเก่ียวกับอาชีพชางอุตสาหกรรม การวาง
แผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2)
(Business English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจคําศัพท พ้ืนฐานทางธุรกิจ
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในการอานเอกสารทางธุรกิจ
3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการฟง พูดในสถานการณตาง ๆ ในท่ีทํางานท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรม
สังคม
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4. เพ่ือใหเห็นประโยชนจากการใชภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในงานธุรกิจตาง ๆ
5. เพ่ือใหวางแผนและจัดการเรียนรูดวยตนเอง โดยเลือกกลยุทธการเรียน แหลงการเรียนรูส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกจําแนกความหมายของคําศพัททางธุรกิจ ท่ีพบในเร่ืองท่ีฟงหรืออาน และนําคําศัพท  สํานวน
ภาษาตาง ๆ ท่ีใชในบริบททางธุรกิจ

2. ถายโอนและสรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีฟง หรือ อาน
3. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยคและ/หรือขอความส้ัน ๆ
4. สนทนาสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตอในสํานักงาน และการสมัครงาน โดยใช
สํานวนทางภาษาและมารยาทสังคมที่เหมาะสม

5. กําหนดแผนการเรียนรูไดดวยตนเอง และปฏิบัติงานตามแผน โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน
แหลงการเรียนรู ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท้ังในและนอกสถานศึกษา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เน้ือหา/เอกสารทางธุรกิจ แผนพับ คูมือ ศึกษาความหมาย

ของคําและศัพทเทคนิคพ้ืนฐานทางธุรกิจ งานสํานักงาน การตอนรบั การนัดหมาย การสนทนาทางโทรศัพท
การใหบรหิาร การซื้อ–ขาย จดหมายเชญิ จดหมายทางธุรกิจ การสอบถาม การส่ังซ้ือ การสมัครงาน การกรอก
แบบฟอรมประเภทตาง ๆ การใชภาษาในการขอและใหขอมูล การใหบรกิาร การใชภาษาและทาทางในการสือ่
สารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา คนควาเร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย การ
วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา  และนอกสถานศึกษา

2000-1225 ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 1 (2)
(English for the Tourism Industry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานของการทองเท่ียว
2. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการอาน เน้ือหาทางธุรกิจการทองเท่ียวในชุมชน
3. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการฟง–การพูด ตามสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ   ทองเท่ียว
4. เพ่ือใหวางแผนและจัดการเรียนรูดวยตนเองโดยใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมจากศูนยการ
เรียนรูท้ังในและนอกสถานศึกษา

5. เพ่ือถายทอดประสบการณ ท่ีไดรับจากการคนควาเน้ือหาสาระดานการทองเท่ียวเปนภาษาอังกฤษ
มาตรฐานรายวิชา

1. บอกความหมายของคําและศัพทเทคนิคดานการทองเท่ียวเปนภาษาอังกฤษ
2. ถายโอนและสรุปขอมูลหรือเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว แผนท่ี รายการทองเท่ียว
3. นําเสนอ รายงาน เร่ืองเก่ียวกับแหลงทองท่ีในชุมนุม หรือสถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงท้ังในและตาง
ประเทศ
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4. สนทนาเพ่ือขอและใหขอมูลเก่ียวกับเร่ืองราวดานการบริการทองเท่ียวในชุมชน โดยใชภาษาตาม
มารยาทสังคม

5. ประเมินความกาวหนาการเรียนภาษาอังกฤษทองเท่ียวของตน บอกจุดเดน จุดดอย โดยเปรียบ
เทียบกับเปาหมายท่ีต้ังไว

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน เน้ือหาเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวในประเทศไทยและตางประเทศ

บริการทองเท่ียว การโรงแรม การตอนรบั การจองหองพัก ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพื้นฐาน
ทางการทองเท่ียว การใชภาษาในการขอและใหขอมูล การใหบรกิาร การแสดงความ      คิดเห็น โดยใชภาษา
และทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณีของเจาของภาษา คนควาเร่ืองราวเก่ียวสถานท่ี
ทองเท่ียว การใหบริการของโรงแรมจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย     การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อ
เทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรู ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา

2000-1226 ภาษาอังกฤษศิลปกรรม 1 (2)
(English for Arts)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเจาใจ คําศัพทพื้นฐานทั่วไปในงานศิลปะประเภทตาง ๆ
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเน้ือหา – เอกสาร คูมืองานศิลปะประเภทตาง ๆ
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการ งานศิลปะประเภทตาง ๆ
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานศิลปะแขนงตาง  ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอก จําแนก คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานศิลปะ
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของศิลปะ
4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานศิลปะสาขาตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การอาน เขียน เน้ือหา สาระทางดานศิลปะ ศึกษาความหมายของคําและศัพท

เทคนิคพ้ืนฐาน ส ีขนาด สัดสวน ประเภทของงานศลิปะ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ใชภาษาสาธิตวิธีการ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานศิลปะ คําบรรยายภาพ จิตรกร ลักษณะของงานใชภาษาในการแสดงความคิดเห็น
ความรูสึก การเสนอ/ใหขอมูลและบริการ การสมัครงาน นําเสนอเรือ่งราวกิจกรรมงานศลิปะ โดยใชภาษาและ
ทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกับงานศิลปะ คนควา
เรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลย ี ท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เขารวมกิจกรรมเก่ียวกับ วันสําคัญ ประเพณ ีตามความสนใจ
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2000-1227 ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม 1 (2)
(English for Home Economics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษท่ีใชในงานคหกรรมเบ้ืองตน
2. เพ่ือฝกทักษะ การ ฟง พูด อาน เขียน  เรื่องราวดานคหกรรม
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวของกับงานคหกรรม

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคํา และศัพทเทคนิคดานคหกรรม
2. ปฏิบัติตามคําส่ัง  คําชี้แจง  คําแนะนํา เก่ียวกับโภชนาการ  คูมือการใช  คูมือการประดิษฐ
3. บรรยายภาพ สัญลักษณ  ตาราง แผนภาพ เปนคํา  ประโยค หรอืขอความส้ัน ๆ
4. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆเพ่ือแสดงความตองการ ตอบรับ หรือปฏิเสธการใหบริการ
โดยใชสํานวนทางภาษาท่ีเหมาะสมตามมารยามสังคม

5. สืบคนขอมูล  หาคําศพัท  เร่ืองเก่ียวกับงานคหกรรมจากแหลงส่ือ ท่ีหลากหลาย
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา  ปฏิบัติ  การฟง พูดโตตอบในสถานการณตาง ๆ สนทนาเร่ืองเก่ียวกับงานคหกรรม แสดงความ
คิดเห็น แนะนําการเจรจาตอรอง แสดงความตองการของตน การเสนอ/ใหขอมูลและบริการงานจาง ใชภาษา
และทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิค คนควา
เร่ืองราวอาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายส่ืออิเล็กทรอนิกส  วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมี
อยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา แสดงหลักฐาน   ประเมินผลความกาวหนาการศึกษา
คนควาดวยตนเอง

2000-1228 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเกษตร 1 (2)
(English for Agriculture)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทพ้ืนฐาน และสํานวนภาษาท่ีท่ีใชในการเกษตร
2. เพื่อใหใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสมในการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องเกษตรและ
ในงานอาชีพเกษตร

3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพเกษตร
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร ท่ีพบในเร่ืองท่ี
ฟงหรืออาน และนําคําศัพทและสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการเกษตร

2. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยค และ/หรือ ขอความส้ัน ๆ
3. สนทนาเร่ืองทางการเกษตรและงานอาชีพเกษตร โดยใชสํานวนภาษาตามมารยาททางสังคมที่
เหมาะสม
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4. กําหนดแผนการเรียนรูดวยตนเอง และปฏิบัติตามแผนโดยใชกลยุทธการเรียน และเลือกใชส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จากแหลงการเรียนรูและท้ังในและนอกสถานศึกษา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระทางการเกษตรจากสื่อประเภทตาง ๆ หรือจากแผนพับ ฉลาก

แผนปลิว โฆษณา คูมือ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ สาธิตวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการเกษตร
ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดาน พืช สัตว เคร่ืองมือทางการเกษตร สภาพอากาศ ใชภาษา
ในการแสดงความคิดเห็น การเจรจาตอรอง แสดงความตองการของตน การเสนอ /ใหขอมูลและบริการ นํา
เสนอกิจกรรมเร่ืองราวกิจกรรมบริการสินคาเกษตรในฤดูกาลตาง ๆ หรือ การบริการในทองถิ่น โดยใชภาษา
และทาทางในการส่ือสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกับอาชีพเกษตร คน
ควาเรื่องราวอาชีพการเกษตรจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม และหนังสอือางอิงอ่ืน ๆ วางแผนการเรียนโดย
ใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

2000-1229 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประมง 1 (2)
(English for Fishery Industry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทพ้ืนฐาน และสํานวนภาษาท่ีท่ีใชในการประมง
2. เพื่อใหใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสมในการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องประมงและ
ในงานอาชีพประมง

3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพประมง
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานประมง ท่ีพบในเร่ืองท่ี
ฟงหรืออาน และนําคําศัพทและสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการประมง

2. ถายโอนและบรรยาย แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ เปนประโยค และ/หรือ ขอความส้ัน ๆ
3. สนทนาเรื่องทางการประมง และงานอาชีพประมงโดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมท่ี
เหมาะสม

4. กําหนดแผนการเรียนรูดวยตนเองและปฏิบัติตามแผนโดยเลือกใชกลยุทธการเรียน แหลงการ
เรียนรูส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท้ังในและนอกสถานศึกษา  แสดงหลักฐานการเรียนรูและ
ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเนื้อหาสาระทางการประมง จากสื่อสิ่งพิมพประเภทตาง ๆ หรือจากแผนพับ

ฉลาก แผนปลิว โฆษณา คูมือ คุณลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือเก่ียวกับการประมง ศึกษาความหมายของคํา
และศัพทเทคนิคพื้นฐานดานการประมงใชภาษาในสาธิตวิธีการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การแสดงความคิดเห็น
แสดงความรูสึก เหตุผลการเจรจาตอรอง การใหขอมูลและบริการ นําเสนอเร่ืองราวกิจกรรมเก่ียวกับการประมง
ประเภทตาง ๆ  หรือการบริการในทองถ่ิน โดยใชภาษาและทาทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรม
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ของเจาของภาษา สนทนาเร่ืองเก่ียวกับอาชีพประมง คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม
และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ การวางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีที่มีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษา
และนอกสถานศึกษา

2000-1230 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร 1 (2)
(English for Agricultural Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร
2. เพ่ือใหใชภาษาอังกฤษส่ือสารในการประกอบอาชีพเกษตร
3. เพ่ือใหนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในการแสวงหาความรูทางวิชาชีพเกษตรและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของ จากแหลงความรูตาง ๆ โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพเกษตร
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานเกษตร และนําคําศัพท
และสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการเกษตร

2. สํารวจขอมูลทางการเกษตร จากแหลงตาง ๆ และนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายเปรียบเทียบโดย
ใชประโยค ขอความส้ัน ๆ ภาพ แผนภูมิ กราฟ ตาราง ฯลฯ

3. สนทนาเก่ียวกับงานอาชีพเกษตร โดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสม
4. กรอกแบบฟอรมใบส่ังซ้ือสินคา และแบบฟอรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพเกษตร
5. จัดทําและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษท่ีใชคําศัพททางการเกษตร เทคโนโลยีเก่ียวของเบ้ืองตน
และสํานวนภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ สํานวนภาษาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวันงานดานธุรกิจการเกษตร การถาม และตอบ 

เพ่ือหาขอมูลทางวิชาชีพดานการเกษตร ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ คําศัพทเทคนิคพื้นฐาน ถายโอน ความหมาย
จากตารางการสํารวจขอมูล จากแหลงตาง ๆ ขอมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด
ของพืช สัตว การทําฟารม การเย่ียมฟารม ขอมูลตลาด การใชภาษาในการซือ้ – ขาย การส่ังซ้ือ จดหมายส่ังซ้ือ 
แบบฟอรมการส่ังซ้ือ และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม 
และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ วางแผนการเรียนโดยใชสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรุในสถานศึกษาและ
นอกสถานศกึษา

2000-1231 ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง 1 (2)
(English for Fishery Technology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหรูและเขาใจคําศัพทและสํานวนภาษาท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานประมง



หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545  (ปวช.  2545)

ข - 18

2. เพ่ือใหใชภาษาอังกฤษส่ือสารในการประกอบอาชีพประมง
3. เพ่ือใหนําความรูภาษาอังกฤษไปใชในการแสวงหาความรูทางวิชาชีพประมงและเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของ จากแหลงความรูตาง ๆ โดยเลือกใชกลยุทธในการเรียน ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในวิชาชีพประมง
มาตรฐานรายวิชา

1. วิเคราะหและบอกความหมายของคําศัพทท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีในงานประมง และนําคําศัพท
และสํานวนภาษาตาง ๆ ไปใชในบริบททางการประมง

2. สํารวจขอมูลทางการประมง จากแหลงตาง ๆ และนําเสนอขอมูลดวยการบรรยายเปรียบเทียบโดย
ใชประโยค ขอความส้ัน ๆ  จากภาพประกอบตาง ๆ  เชน กราฟ  ตาราง ฯลฯ

3. สนทนาเก่ียวกับงานอาชีพประมง โดยใชสํานวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสม
4. กรอกแบบฟอรมใบส่ังซ้ือสินคา และแบบฟอรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพประมง
5. จัดทําและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษท่ีใชคําศัพททางการประมง เทคโนโลยีเก่ียวของเบ้ืองตน
และสํานวนภาษาท่ีเหมาะสมกับบริบท

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ สํานวนภาษาเก่ียวกับกิจวัตรประจําวันในงานดานธุรกิจการประมง การถาม และ

ตอบ เพื่อหาขอมูลทางวิชาชีพการประมง ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ คําศัพทเทคนิคพื้นฐาน ถายโอน ความหมาย
จากตารางการสํารวจขอมูล จากแหลงตาง ๆ ขอมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยาย เปรียบเทียบ ขนาด
การทําฟารม การใชภาษาในการซือ้–ขาย การส่ังซ้ือ จดหมายส่ังซ้ือ แบบฟอรมการส่ังซ้ือ และการกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ คนควาเรื่องราวอาชีพจากแหลงการเรียนรู พจนานุกรม และหนังสืออางอิงอ่ืน ๆ วางแผนการ
เรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา

2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 1 (2)
(Supplementary English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ รูปแบบ โครงสรางภาษาที่จําเปน
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการอานออกเสียง อานเพ่ือความเขาใจในเร่ืองท่ัวไป หรือท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ
3. เพ่ือฝกการวางแผน กลยุทธวิธีการเรียนภาษาเพื่อพัฒนาความบกพรองทางภาษา และเพ่ือใหเกิด
ทักษะทางกาเรียนภาษาตอไป

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชรูปแบบและโครงสราง และสํานวนภาษาท่ีจําเปนในการเขียนและการพูด
2. เดาความหมายของคําศพัท จากการวิเคราะหรากศัพท และการตีความจากบริบท ตลอดจนใช
พจนานุกรมเพ่ือพัฒนาทักษะการอานเพ่ือความเขาใจ

3. อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง  อานเพ่ือความเขาใจเร่ืองราวท่ัวไป
หรือท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพโดยใชกลยุทธและทักษะในการอาน
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4. วางแผนการเรียน เพ่ือพัฒนาความบกพรองทางภาษาของตนเอง โดยใชสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ
เพ่ือใหคนพบวิธีการเรียนของตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ ทักษะโครงสรางภาษาที่จําเปน  อานออกเสียง   อานเพ่ือความเขาใจสําหรับผูเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางภาษา เพ่ือเปนพ้ืนฐานสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชาท่ีเก่ียวของ หรือจัดเน้ือหา
ตามความจําเปนของผูเรียน

2000-1233 ภาษาอังกฤษอินเตอรเน็ต 1 (2)
(Internet English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจวิธีการใชอินเตอรเน็ตเบ้ืองตนในการสืบคันขอมูล
2. เพ่ือใหรูจักแหลงการคนควาเร่ืองตาง ๆ  โดยเลือกใชผานทางเว็บไซต
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชเทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะทางภาษา

มาตรฐานรายวิชา
1. ใช Web browser , Search engines ในการสบืคนขอมูล
2. สืบคนขอมูลผานเว็บไซตในหัวขอเร่ืองท่ีนาสนใจ และเกี่ยวของกับสาขาอาชีพ
3. สรุปขอมูลสําคัญจากเร่ืองท่ีอานจากเว็บไซต
4. แสดงหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษท่ีไดจากเว็บไซตตาง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติวิธีการใชอินเตอรเน็ต การใช Web browsers : Internet Explorer, Netscape,   ศึกษา

Surfing the Web, Electronic mail, News Online, Web cards , e-mail, การสืบคนขอมูลเก่ียวกับเร่ืองท่ีสนใจ
และเร่ือทางวิชาชีพเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะทางภาษาและเปดโลกทัศนของตน   วางแผนการเรียน
โดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในและนอกสถานศึกษา บันทึก สรุปผล และแสดงหลักฐานผลการเรียนรูจากการ
ศึกษาและสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต ประเมินผลความกาวหนาของตน

2000-1234 ภาษาอังกฤษโครงงาน 1 (2)
(English Project Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการทําโครงงานภาษาอังกฤษ
2. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการทําโครงงานภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรู และทํางานรวมกับผู
อ่ืน

มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนการจัดทําโครงงานภาษาอังกฤษในเร่ืองท่ีสนใจ หรือเร่ืองเก่ียวกับวิชาชีพ
2. แสวงหาความรูภาษาอังกฤษในหัวหัวขอเร่ืองท่ีสนใจจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ
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3. นําเสนอโครงงานท่ีจัดทําเปนรายกลุมหรือรายบุคคล
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา ปฏิบัติการทําโครงงานภาษาอังกฤษ เก่ียวกับเร่ือง หรือหัวขอท่ีสนใจ เปนรายบุคคล และ/หรือ
รายกลุม โดยใชทักษะทางภาษาตาง ๆ วางแผนการทําโครงงาน กําหนดจุดประสงค คนควา และรวบรวมขอมูล
แสดงหลักฐาน และนําเสนอผลงาน โดยวิธีการและใชส่ือท่ีหลากหลายใหสอดคลองเหมาะสมกับผลงานท่ีนํา
เสนอ และประเมินผลงานของตนเองและเพ่ือน

2000-1235 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ 1 (2)
(English for the Workplace)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการใชภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในสถานประกอบการ
2. เพ่ือฝกทักษะการแกปญหา  การตัดสินใจ และการทํางานรวมกับผูอ่ืน
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษ การแสวงหาความรูและการเตรียมเขาสูการประกอบ
อาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. อานชื่อ  ปาย  สัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตาง ๆท่ีอยูในสถานประกอบการ
2. สอบถาม ใหขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับสถานประกอบการ ตอนรับ ใหบริการบุคคลท่ีมาติดตอ
3. รวบรวมคํา ศัพทเทคนิคท่ีใชในสถานประกอบการ  สํานวนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตาง ๆ
4. กรอกขอมูลตามแบบฟอรมตาง ๆ  ท่ีจําเปนกับลักษณะงาน เหมาะสมกับระดับ
5. บันทึก   สรุปหลักฐานการเรียนรู   จุดเดน จุดดอย  ประเมินผลความกาวหนาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ  การอาน เขียน  ภาษาอังกฤษเบ้ืองตนท่ีใชในสถานประกอบการ  การอานชื่อ  สถานท่ี

แผนกตาง ๆ ตําแหนงงาน ปายประกาศ เคร่ืองหมาย เอกสาร แผนพับ ตาง ๆ  สอบถาม ใหขอมูลเบ้ืองตนเก่ียว
กับสถานท่ีทํางาน การตอนรับผูมาติดตอ การรับโทรศัพท กรอกขอมูลแบบฟอรมในเอกสาร   บันทึกการเรียน
รู สรุปรวบรวมหลักฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษ ประเมินผลความกาวหนาของตน

2000-1236 การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ 1 (2)
(Independent Study in English)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาของตนเอง
โดยมีครูผูสอนภาษาอังกฤษเปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา

2. เพ่ือใหรูจักการใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของตน
3. เพ่ือใหตระหนักรู เห็นคุณคาของการเรียนรูดวยตนเองโดยใชเทคโนโลยีท่ีหลากหลายท่ีมีอยูใน
ศูนยการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
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มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห  ปญหา ความตองการจําเปนในการพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน
2. วางแผน กําหนดเปาหมายการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือ ความสนใจ
3. เลือกใชกลยุทธในการเรียนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนรูของตน วิเคราะห แกปญหา
4. เขียนบันทึกการเรียนรู  ประเมินจุดเดน จุดดอย ความกาวหนาในการฝกทักษะทางภาษาของตน
5. รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ สรุปผล

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ปฏิบัติ วางแผนการการพัฒนาทักษะทางภาษาตามความตองการจําเปน หรือความสนใจโดยฝก

หัดผูเรียนใหรูจักวิธีการเรียนรูดวยตนเอง (Self-access language learning) การใชกลยุทธในการเรียนเพ่ือการ
พัฒนาตนเองโดย เลือกใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนของตนท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูภาษา
อังกฤษดวยตนเอง หรือจากแหลงสือ่ท่ีหลากหลาย เขียนบันทึกการเรียนรู วิเคราะห       จุดเดน จุดดอย 
ประเมินผลความกาวหนา รวบรวมหลักฐานการเรียนรู  นําเสนอ สรุปผล

2000-1237 ศัพทเทคนิคภาษาอังกฤษ 1 (2)
(English Terminology)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพื้นฐานทางดานอาชีพเฉพาะสาขา
2. เพื่อเพื่อพัฒนาทักษะการอาน การเขียนเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ โดยใชคําศัพทเหลานี้เปน
พ้ืนฐาน

3. เพ่ือพัฒนาทักษะการสืบคน และแสวงหาความรูคําศัพทเทคนิค ในการนําไปใชในการศึกษาตอ
และการทํางานในสาขาอาชีพของตน

4. เพ่ือใหเห็นประโยชน และคุณคาของการเรียนรูคําศัพทเทคนิค ในการนําไปใชในการศึกษาตอ
และการทํางานในสาขาอาชีพของตน

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาชีพท่ีตนเรียน
2. ถายโอนคําศัพทเฉพาะสาขาที่เรียน  เขียนคํา  ประโยค หรือบทสนทนาในบริบทวิชาชีพของตน
3. รวบรวมคําศพัทเฉพาะในสาขาของตน โดยการสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆเพ่ือนําไปใชในเปน
พ้ืนฐานในการอานเน้ือหาทางวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คนควา ความหมาย คําศัพทเทคนิคดานวิชาชีพ จากแหลงการเรียนรูตาง ๆ  เพ่ือเปนพ้ืนฐาน

พัฒนาทักษะการอานเร่ืองราวท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ฝกการใชคําศัพทเหลาน้ันในการเขียนประโยค
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2000-1238 ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ 1 (2)
(English for Food and Nutrition)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจภาษาอังกฤษท่ีใชในงานอาหารและโภชนาการ
2. เพ่ือฝกทักษะ การฟง พูด อาน เขียน เร่ืองราวดานงานอาหารและโภชนาการเบ้ืองตน
3. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในงานอาหารและโภชนาการ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของคํา และศัพทเทคนิคดานอาหารและโภชนาการ
2. อาน-ฟงเรื่องที่สาระเกี่ยวกับดานการอาหารและโภชนาการ โดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสม
กับบริบท

3. สนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ และการใหบริการดานอาหาร การสาธิตการทําอาหาร โดย
ใชสํานวนทางภาษาตามมารยาทสังคม

4. ถายโอน บรรยาย จากภาพประกอบตาง ๆ เปนคํา ประโยค  หรือขอความส้ัน ๆ
5. รวบรวมคําศัพทเทคนิคดานอาหารและโภชนาการโดยสืบคนจากแหลงขอมูลตาง ๆ เพ่ือนําไปใช
ในเปนพ้ืนฐานเรียนในสาขาของตน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา  ปฏิบัติ การอาน เรื่องราวเกี่ยวกับดานการอาหารและโภชนาการเบื้องตน อุปกรณเคร่ืองมือการ

ประกอบอาหาร รายการอาหาร ฉลาก ปายอาหาร ขอมูลทางโภชนาการ ท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน  การปฏิบัติ
ตามข้ันตอน   สนทนาโตตอบการใหบริการดานอาหาร  การเสนอ/ใหขอมูลและบริการงานจาง ใชภาษาและทา
ทางในการสื่อสารอยางเหมาะสมกับวัฒนธรรมของ ศึกษาความหมายของคําและศัพทเทคนิค คนควาเรื่องราว
อาชีพจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย วางแผนการเรียนโดยใชส่ือเทคโนโลยีท่ีมีอยูในศูนยการเรียนรูใน
สถานและนอกสถานศึกษา  แสดงหลักฐาน ประเมินผลความกาวหนาการศึกษาคนควาดวยตนเอง

2000-1239 ภาษาอังกฤษเพ่ือการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา 1 (2)
(English for Clothing Design)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจทักษะทางภาษาอังกฤษพ้ืนฐานดานการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา
2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษและนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอความหมายคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดานการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา
2. อานเร่ือง  สัญลักษณ  ฉลาก  ตาราง ฯ  เก่ียวกับการออกแบบตัดเย็บเส้ือผาเบ้ืองตน
3. สนทนาโตตอบ การใหบริการลูกคาโดยใชโครงสรางประโยค สํานวนทางภาษาตามมารยาท
สังคม

4. กรอกขอมูล บรรยายแบบเส้ือตาง ๆ  ในรูปแบบของการพูด หรือเขียนไดเหมาะสมกับระดับ
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5. คนควา รวบรวมคําศพัท  รูปภาพ เส้ือผาแบบตาง ๆ พรอมคําบรรยายภาษาอังกฤษจากแหลงส่ือท่ี
หลากหลาย  หรือจากออินเตอรเน็ต

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานดานการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา อาน ฟง เรื่องราว คําบรรยายเกี่ยวกับการ

ออกแบบ ตัดเย็บ เส้ือผาแบบตาง ๆ การวัดตัว การเสนอใหบริการ ตอบรับ ตอบปฏิเสธลูกคา การเจรจาตอรอง
เสนอเง่ือนไข การศึกษาคนวาเร่ืองราวเก่ียวกับวงการออกแบบตัดเย็บเส้ือผา จากแหลงสื่อตาง ๆ

2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานชาง 1 (2)
(Technical English on the Job)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพท และสาํนวนพ้ืนฐานท่ีใชในการปฏิบัติงานทางดานชาง
เทคนิค

2. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษท่ีนําไปใชในงานชางเทคนิค
มาตรฐานรายวิชา

1. บอก จําแนกคําศัพทเทคนิคท่ีเก่ียวของกับงานชางเทคนิคตามสาขาท่ีเก่ียวของ
2. อานคูมือ  และปฏิบัติตามวิธีการ
3. อธิบาย บรรยาย  ใหขอมูล  สัดสวน ขนาด รูปทรง เคร่ืองมือ   วัสดุอุปกรณ คุณลักษณะเฉพาะ
โดยใชคําศัพทเทคนิค  หรือประโยคสั้น ๆ

4. สนทนาเพ่ือขอหรือใหขอมูล คําแนะนํา การใหบรกิาร และข้ันตอนการปฏิบัติโดยใชภาษา  และ
ทาทางท่ีเหมาะสม

5. ศึกษาคนควาเรื่องราวดานอาชีพชางเทคนิค จากแหลงส่ือตางๆ และนําเสนอในรูปแบบตางๆ
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝกปฏิบัติ การใชภาษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับงานชาง เรียกช่ือเคร่ืองมือ อุปกรณในการ
ทํางานในโรงฝกงาน สถานประกอบการ การอานคูมือ การใชเคร่ืองมือ และอุปกรณ ความปลอดภัยในการ
ทํางาน   อธิบายผลงาน ผลิตภัณฑ  บรรยายขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การแนะนําตนเอง  การตอนรับผูมาเย่ียมชม
โรงงาน การแสวงหาความรู ความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานชางเทคนิคจากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส อินเตอรเน็ต ส่ือของจริง นิทรรศการ แผนพับ โฆษณา เพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ และวางแผน
อาชีพและการทํางาน

2000-1241 การเขียนจดหมายโตตอบ 1 (2)
(Commercial Correspondence)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการเขียนจดโตตอบทางสังคมและทางธุรกิจแบบตาง ๆ
2. เพ่ือใหมีทักษะการอาน และเขียนจดมาย
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3. เพ่ือใหเห็นประโยชนและนําภาษาอังกฤษไปใชในการเขียนทางธุรกิจ
มาตรฐานรายวิชา

1. เขียนสวนตาง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ
2. อาน และเขียนโตตอบทางธุรกิจ เขน จดหมายสอบถาม จดหมายส่ังซ้ือ  จดหมายตอวา วิธีการ
ชําระเงิน

3. อานและเขียนบัตรอวยพร  จดหมายโตตอบทางสังคมในโอกาสตาง ๆ  เชน จดหมายเชญิ  จด
หมายแสดงความยินด ี สง e-mail , e-cards

4. อานประกาศรับสมัครงาน  กรอกใบสมัครงาน  กรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ
5. ศึกษา รวบรวม คํา สํานวนภาษาท่ีใชในจดหมาย  บัตรอวยพร

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ สวนตาง ๆ และรูปแบบของการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภท

ตาง ๆ ไดแก จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ ไดแก จดหมายสอบถามและตอบ (Letters making trade inquiries
and replies) จดหมายส่ังซ้ือ (Letters ordering goods and replies) วิธีการชําระเงิน (Payment) จดหมายตอวา
และตอบ (Letters of complaints and replies) จดหมายเชิญในโอกาสตาง ๆ และขอบคุณ (Letters of invitations
and replies) จดหมายแสดงความยินด ี(Letters of congratulation) บัตรอวยพรประเภทตาง ๆ และ/หรือบัตรอวย
พรอิเล็กทรอนิกส (e-card) จดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ ใบส่ังซ้ือ บันทึกขอ
ความ ฯลฯ จดหมายสมัครงาน ประวัติยอ การกรอกใบสมัคร

2000-1242 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานพาณิชยศิลป 1 (2)
(English for Commercial Arts)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพื้นฐานทั่วไปในงานพาณิชยศิลประเภทตาง ๆ
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานพาณิชยศิลป
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานพาณิชยศิลป
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานพาณิชยศิลป  ประเภทตาง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอก จําแนก ชื่อ คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานพาณิชยศิลป
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานพาณิชยศิลป
4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานพาณิชยศิลปประเภทตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภทงานพาณิชยศิลป คําศัพทเทคนิค

อุปกรณ เคร่ืองมือ  ศึกษาภาษาท่ีใชในคําช้ีแจงในคูมือ การออกแบบ  สาธิตข้ันตอนการปฏิบัติงาน บอกจุด
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ประสงค ประโยชนของส่ิงท่ีผลิต การแสดงความคิดเห็น ติชม ผลงาน การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การขอบคุณ
ผูมาเยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบพาณิชยศิลปจากสื่อที่หลากหลายจาก แผนพับงานนิทรรศการ
อินเตอรเน็ตเพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน

2000-1243 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวิจิตรศิลป 1 (2)
(English for Fine Arts)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานวิจิตรศิลประเภทตาง ๆ
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานวิจิตรศิลป
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานวิจิตรศิลป
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานวิจิตรศิลปประเภทตาง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. บอก จําแนก ชื่อ คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานวิจิตรศิลป
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท
3. สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานวิจิตรศิลป
4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานวิจิตรศิลปประเภทตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท และเจาของผลงานศิลปะ ศึกษาคํา

ศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน อุปกรณ เคร่ืองมือ คูมือท่ีเก่ียวของกับงานวิจิตรศิลป ศึกษาภาษาท่ีใชในคําช้ีแจงในคูมือ
การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงาน บอกจุดประสงค ประโยชนของส่ิงท่ีผลิต การแสดงความคิดเห็น ติ
ชมผลงาน การแนะนําตนเองและผูอ่ืน การขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควาผลงานการออกแบบวิจิตรศิลปจากส่ือ
ท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผน
อาชีพและการทํางาน

2000-1244 ภาษาอังกฤษจากหนังสือพมิพ 1 (2)
(English Through Newspaper)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจในการใชคําศัพท และสํานวนภาษาท่ีใชในหนังสือพิมพ
2. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ กลยุทธวิธีการอาน เพ่ือความเขาใจหนังสือพิมพ เร่ืองราวท่ีเก่ียวของ
กับอาชีพตาง ๆ

3. เพ่ือใหเห็นประโยชน และคุณคาของการอานหนังสือพิมพในการพัฒนาภาษา
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มาตรฐานรายวิชา
1. อานขอความจากหนังสือพิมพ โดยใชวิธีการอานแบบกวาด อานเพ่ือจับใจความ และอานเพ่ือเอา
รายละเอียด เพ่ือใหเกิดทักษะในการอาน

2. เดาความหมายของคําศพัท และตีความสํานวนภาษาจากบริบท จากขาว สารคดี บันเทิง
บรรณาธิการ และโฆษราประเภทตาง ๆ

3. ถายโอนทักษะการอานบทความจากหนังสือพิมพไปสูทักษะการพูดหรือการเขียนขอความส้ัน ๆ
เพ่ือสรุปใจความสําคัญ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ วิธีการอานหนังสอืพิมพ เร่ืองเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับอาชีพตาง ๆ อานเพ่ือความเขาใจ

จากขาว สารคดีบันเทิง บทบรรณาธิการโฆษณา ประเภทตาง ๆ คําศัพท สํานวนทางภาษา การเขียนขอความสั้น
ๆ การใชประโยชนจากหนังสือพิมพในการพัฒนาภาษา เกมส กิจกรรมท่ีนาในใจจากหนังสอืพิมพ

2000-1245 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2)
(Business English Conversation)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจคําศัพท สํานวนภาษาอังกฤษท่ีใชส่ือสารในสถานการณตาง ๆ ทาง
ธุรกิจ

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
3. เพ่ือใหมีทักษะในการติดตอธุรกิจทาง e-mail, e-commerce
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ ตามโครงสรางทางภาษาและตามวัฒนธรรม
สังคม

2. สรุปใจความสําคัญจากการฟง หรืออานทางธุรกิจ
3. ถายโอนสัญลักษณ เคร่ืองหมาย ตัวยอ ขอมูลจากเร่ืองท่ีการฟง หรือ อาน เปน คํา เปนประโยค
หรือขอความส้ัน ๆ

4. เขียนบรรยาย บันทึกขอความเก่ียวกับขอมูลบุคคล สินคา และบริการ
5. สืบคนการติดตอธุรกิจทางอินเตอรเน็ต และการสง e-mail

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และโครงสรางภาษาการติดตอทางธุรกิจ และตัวเลข ฝกปฏิบัติการฟง ขอความ

เรื่อง ขอมูลทางธุรกิจ ธุรกิจ e-commerce การติดตอทาง e-mail การสนทนาทางโทรศัพท        การฝากขอความ
ทางโทรศัพท การนัดหมาย การลงตารางนัดหมาย การอานเอกสารทางธุรกิจจากสื่อตาง ๆ การกรอกขอมูล การ
บรรยายลักษณะสินคา การสอบถามายละเอียดสินคา การอธิบายสินคาประเภทตาง ๆ   แสวงหาความรูดาน
ธุรกิจจากแหลงส่ือท่ีหลากหลาย
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2000-1246 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องประดับอัญมณี 1 (2)
(English for Jewelry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานเคร่ืองประดับอัญมณีประเภท
ตาง ๆ

2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานเคร่ืองประดับอัญมณี
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา–บริการงานเครื่องประดับอัญมณี
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานเคร่ืองประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ แบบเคร่ืองประดับอัญมณี คําศัพทที่เกี่ยวของกับประเภทของงานเครื่องประดับ อัญมณี
ประเภทตาง ๆ

2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานเครื่องประดับ
อัญมณีประเภทตาง ๆ

4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานเคร่ืองประดับอัญมณีประเภทตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน

อุปกรณ เคร่ืองมือ การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานอัญมณี การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงานเบ้ืองตน
การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควาผล
งานการออกแบบเคร่ืองประดับอัญมณีจากส่ือท่ีหลากหลาย จากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพ่ือปลูก
ฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน

2000-1247 ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องเคลือบดินเผา 1 (2)
(English for Ceramics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานเคร่ืองเคลือบดินเผา
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา
3. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา
4. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานเคร่ืองเคลือบดินเผา
5. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานเคร่ืองเคลือบดินเผาประเภทตาง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ แบบเคร่ืองประดับอัญมณี คําศัพทท่ีเก่ียวของกับประเภทของงานเคร่ืองเคลือบดินเผา
ประเภทตาง ๆ
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2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโตตอบ สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานเครื่องเคลือบดิน
เผาประเภทตาง ๆ

4. รวบรวมคําศพัท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานเคร่ืองเคลือบดินเผาประเภทตางๆ
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานศิลปะสาขาตาง ๆ จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท ศึกษาคําศัพทเทคนิคพ้ืนฐาน

อุปกรณ เคร่ืองมือ   การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานเคร่ืองเคลือบดินเผา การออกแบบ สาธิตข้ันตอนการปฏิบัติ
งานเบ้ืองตน การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม
คนควาผลงานการออกแบบเคร่ืองเคลือบดินเผา จากส่ือท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต
เพ่ือปลูกฝงใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน

2000-1248 ภาษาอังกฤษเพื่องานหัตถกรรม 1 (2)
(English for Handicrafts)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ คําศัพทเทคนิคพ้ืนฐานท่ัวไปในงานหัตถกรรม
2. เพ่ือใหมี ความเขาใจการอานเร่ืองท่ัวไปและเร่ืองเก่ียวกับงานหัตถกรรม
3. เพ่ือใหมีความเขาใจการพูด นําเสนอ ดานสินคา – บริการงานหัตถกรรม
4. เพ่ือใหเห็นประโยชนของภาษาอังกฤษท่ีมีตองานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ

มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ ชนิดของงานหัตถกรรม  คําศัพทที่เกี่ยวของกับประเภทของงานหัตถกรรม
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคา และลักษณะของงานหัตถกรรม
4. รวบรวมคําศพัท รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานของงานหัตถกรรมประเภทตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานหัตถกรรม จากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท  ศึกษาคําศัพทเทคนิคพื้นฐาน

อุปกรณ เคร่ืองมือ การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานหัตถกรรม การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงานเบ้ือง
ตน การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควา
ผลงานการออกแบบงานหัตถกรรม จากส่ือท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพ่ือปลูกฝง
ใหมีความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน
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2000-1249 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเคร่ืองหนัง 1 (2)
(English for Leather Work)

มาตรฐานรายวิชา
1. เรียกชื่อ แบบงานเคร่ืองหนัง คําศัพทที่เกี่ยวของกับประเภทของงาน เคร่ืองหนังประเภทตางๆ
2. สรุปขอมูลจากเร่ืองท่ีอานโดยใชกลยุทธในการอานท่ีเหมาะสมตามบริบท
3. สนทนาโตตอบ  สอบถามและใหขอมูลสินคาเก่ียวกับสินคาและลักษณะของงานเครื่องหนัง
ประเภทตาง ๆ

4. รวบรวมคําศพัท  รูปภาพพรอมคําบรรยาย ของงานเคร่ืองหนังประเภทตาง ๆ
5. สืบคนขอมูลเก่ียวกับงานเคร่ืองหนังจากส่ือ และแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การอานเน้ือหา คําบรรยาย ชื่อ ลักษณะ ประเภท  ศึกษาคําศัพทเทคนิคพื้นฐาน

อุปกรณ เคร่ืองมือ การอานคูมือท่ีเก่ียวของกับงานเคร่ืองหนัง การออกแบบ สาธิต ข้ันตอนการปฏิบัติงานเบ้ือง
ตน  การแสดงความคิดเห็น ติชมผลงาน สนทนาโตตอบ แนะนําตนเองและผูอ่ืน ขอบคุณ ผูมาเยี่ยมชม คนควา
ผลงานการออกแบบเครือ่งหนังจากส่ือท่ีหลากหลายจากแผนพับงานนิทรรศการ อินเตอรเน็ต เพ่ือปลูกฝงใหมี
ความสนใจ เปนพื้นฐานการวางแผนอาชีพและการทํางาน

2000-1250 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 1 (2)
(Fundamental Chinese 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ ศัพทและสํานวนภาษาจีนข้ันพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาจีนติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน
3. เพ่ือเห็นความสําคัญของการใชภาษาจีนในงานธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาจีนพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน ภาษาจีน

ท่ัว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การเขียนและอาน
ประโยคงาย ๆ
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2000-1251 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2 1 (2)
(Fundamental Chinese 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาจีนพ้ืนฐาน 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาจีนในระดับท่ีสูงข้ึน
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาจีนติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ
3. เพ่ือเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาจีนตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การอานขอ

ความและสรุปใจความสําคัญ การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเกี่ยวกับงานอาชีพ

2000-1252 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 1 1 (2)
(Fundamental Japanese 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนญ่ีปุนข้ันพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาญ่ีปุนติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน
3. เพ่ือเห็นความสําคัญของการใชภาษาญ่ีปุนในงานธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน ภาษา

ญ่ีปุนท่ัว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การเขียนและ
อานประโยคงาย ๆ
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2000-1253 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน 2 1 (2)
(Fundamental Japanese 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาญ่ีปุนในระดับท่ีสูงข้ึน
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาญ่ีปุนติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ
3. เพื่อเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาญ่ีปุนตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การอาน

ขอความและสรุปใจความสําคญั การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเกี่ยวกับงาน
อาชีพ

2000-1254 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 1 1 (2)
(Fundamental French 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาฝร่ังเศสข้ันพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาฝร่ังเศสติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน
3. เพ่ือเห็นความสําคัญของการใชภาษาฝร่ังเศสในงานธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน  ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน

ภาษาฝรั่งเศสทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน การ
เขียนและอานประโยคงาย ๆ
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2000-1255 ภาษาฝร่ังเศสพ้ืนฐาน 2 1 (2)
(Fundamental French 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาฝร่ังเศสข้ันในระดับท่ีสูงข้ึน
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาฝร่ังเศสติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ
3. เพ่ือเห็นประโยชนของการใชภาษาฝร่ังเศสในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาฝรั่งเศสตามสถานการณ การขอและใหขอมูล การ

อานขอความและสรุปใจความสําคญั การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือขอความเก่ียวกับ
งานอาชพี

2000-1256 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 1 1 (2)
(Fundamental German 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันข้ันพ้ืนฐาน
2. เพ่ือใหมีทักษะในการใชภาษาเยอรมันติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน
3. เพื่อเห็นความสําคัญของการใชภาษาภาษาเยอรมันในงานธุรกิจ

มาตรฐานรายวิชา
1. ขอและใหขอมูลสวนบุคคลเบื้องตน
2. สนทนาพ้ืนฐานในชีวิตประจําวัน
3. เขียน/อานคําและประโยคงาย ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคําศัพท สํานวน และหลักไวยากรณภาษาภาษาเยอรมันพื้นฐาน ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน เขียน

ภาษาภาษาเยอรมันทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจําวัน การขอและใหขอมูลสวนบุคคล การสนทนาในชีวิตประจําวัน
การเขียนและอานประโยคงาย ๆ
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2000-1257 ภาษาเยอรมันพ้ืนฐาน 2 1 (2)
(Fundamental German 2)
ผานการเรียนวิชาภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 มากอน

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจศัพทและสํานวนภาษาเยอรมันในระดับท่ีสูงข้ึน
2. เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาเยอรมันติดตอส่ือสารไดตามสถานการณ
3. เพ่ือเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา
1. สนทนาในสถานการณตาง ๆ
2. อานขอความและสรุปใจความสําคญั
3. เขียนประโยคหรือขอความในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกปฏิบัติ การฟง พูด อาน และเขียน ภาษาเยอรมันตามสถานการณ การขอและให  ขอมูล การ

อานขอความและสรุปใจความสําคญั การตอบคําถามจากเร่ืองท่ีอาน การเขียนประโยคหรือ  ขอความเก่ียวกับ
งานอาชพี

2000-1301 วิถีธรรมวิถีไทย 2 (2)
(The Way of Thai Ethics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจประวัติ  ความสําคัญและหลักธรรมของศาสนาท่ีตนนับถือ
2. เพ่ือใหสามารถใชหลักธรรมของศาสนาในการพัฒนาตนและสังคม
3. เพ่ือใหมีเจตคติ ศรัทธา และอุดมการณในการเปนศาสนิกชนท่ีดี

มาตรฐานรายวิชา
1. ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาในการดําเนินชีวิต
2. ใชทักษะทางศาสนธรรมในการแกปญหาเพ่ือพัฒนาตนเองและสงัคม
3. เปนแบบอยางท่ีดีในการเผยแผศาสนธรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ พระพุทธประวัติ พุทธธรรมเพ่ือชีวิตและสังคม การบริหารจิตและเจริญปญญา  พระ

สงฆกับการเผยแพรพระพุทธศาสนาและพัฒนาสังคม หนาท่ีชาวพุทธและศาสนพิธี หรือ
ศึกษาเก่ียวกับ ความหมายของคําวาอิสลามและมุสลิม ประวัติและความสําคัญของศาสนาอิสลาม

ประวัติทานศาสดามูฮัมหมัด  หลักคาํสอนและหลักปฏิบัติในการพัฒนาตนเองและสังคม  หรือ
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ศึกษาเก่ียวกับ พระคัมภีรเก่ียวกับชีวประวัติ พันธกิจ และคําสอนของพระเยซูคริสต            บท
บัญญัติและหลักการปฏิบัติตาง ๆ การแสดงความรักและการปฏิบัติตอเพ่ือนมนุษย การเผยแผพระศาสนาของ
บรรดาอัครสาวก  การอธิษฐานภาวนาและศาสนพิธี  หรือ

ศึกษาเก่ียวกับศาสนาอ่ืน ๆ  ตามความตองการของผูเรียน

2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร 2 (2)
(Geo-Economics)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรและภูมิศาสตรกายภาพ
2. เพ่ือใหสามารถประยุกตใชปจจัยทางภูมิศาสตรกายภาพท่ีสัมพันธกับปญหาทางเศรษฐ-ศาสตร
เพ่ือความรวมมือทางเศรษฐกิจในชุมชน

3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการมีสวนรวมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเบ้ืองตน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
2. เลือกประกอบอาชีพตามปจจัยทางภูมิศาสตรกายภาพ
3. เสนอแนะแนวทางแกไขวิกฤติทางเศรษฐกิจในชมุชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ หลักเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน ปญหาทางเศรษฐกิจของไทยและแนวทางการ    แกไข

ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ภูมิศาสตรกายภาพของไทย เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร
และกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทย

2000-1303 การดํารงชาติไทย 2 (2)
(Thai History and Administration)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจความเปนมาของประวัติศาสตรชาติไทย การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของไทย

2. เพ่ือใหสามารถใชความรูเก่ียวกับเหตุการณสําคัญในประวัติศาสตรประเมินผลท่ีมีตอการเปล่ียน
แปลงและความสัมพันธกับตางประเทศ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีตอการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย
และมีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหความเปนมาของชาติไทย และมาตราตาง ๆ ในรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
ชีวิต
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2. ปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพและหนาท่ี ในฐานะพลเมืองดีของประเทศ
3. เสนอแนะการมีสวนรวมในการดํารงความเปนชาติไทย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ ประวัติศาสตรชาติไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร ดานการเมือง การ  ปก

ครอง กฎหมายท่ีเก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

2000-1304 โครงงานชุมชนสําคญั 2 (2)
(Special Community Project)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจหลักการวางแผนและจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน
2. เพ่ือใหสามารถใชขอมูลเก่ียวกับชุมชนในการวางแผน และจัดทําโครงการพัฒนา    ชุมชน
3. เพ่ือใหมีเจตคติ อุดมการณ  และความภาคภูมิใจในชุมชน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับองคประกอบของชุมชน
2. เสนอแนะทางเลือกในการพัฒนาชุมชน
3. วางแผนจัดทําโครงการเพ่ือแกปญหาและ/หรือพัฒนาชุมชนตัวอยาง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับขนาดและท่ีต้ังของชุมชน สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรและทรัพยากร การ    ปก

ครองสวนทองถ่ิน  จํานวนประชากรและการประกอบอาชีพ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และ   เอกลักษณ
ทางวัฒนธรรม  หลักการวางแผนและจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชน

2000-1305 คติไทยศึกษา 2 (2)
(Thai Folklore)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจความสําคัญ และประวัติความเปนมาของวัฒนธรรม ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน
2. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามจารีต  ประเพณ ีและวัฒนธรรมทองถ่ิน
3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในการธํารงรักษาวัฒนธรรมทองถ่ิน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเอกลักษณของทองถ่ินเพ่ือการสืบทอดทางวัฒนธรรม
2. ประพฤติปฏิบัติตามจารตี ประเพณขีองทองถ่ินท่ีดีงาม
3. เผยแพรวรรณคดีทองถ่ินและนันทนาการท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินใหเปนท่ีรูจัก
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับ  วัฒนธรรมพ้ืนบาน จารีต ประเพณ ี วรรณคดีทองถ่ินและนันทนาการท่ีเปน  เอก

ลักษณและเอ้ือตอการเปนพลเมืองดี

3000-1306 ภูมิศาสตรกายภาพเพือ่ชีวิต 2 (2)
(Physical Geography for Living)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหเขาใจภูมิศาสตรกายภาพทองถ่ินและพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร
2. เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสัมพันธกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. เพ่ือใหมีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดี ในการมีสวนรวมพัฒนาส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

มาตรฐานรายวิชา
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจอยางคุมคา
2. สงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศในทองถ่ิน
3. เสนอแนะการประกอบอาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ลักษณะภูมิศาสตรกายภาพทองถิ่น การบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ 

การพัฒนาเศรษฐกิจโดยการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และกิจกรรมพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจทองถ่ิน

2000-1307 เหตุการณปจจุบัน 2 (2)
(Current Affairs)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจวิธีการทางประวัติศาสตร และหลักการวิเคราะหเหตุการณปจจุบัน ดานการเมือง
การปกครอง เศรษฐกิจและสังคม

2. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหและประเมินสถานการณปจจุบัน     การผสมผสานทางวัฒนธรรม
เทคโนโลยี  วิทยาการและภูมิปญญาไทย ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีและมีความภาคภูมิใจในบรรพชน

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหเหตุการณสําคัญท่ีเปนปจจุบันดวยวิธีการทางประวัติศาสตร
2. ประพฤติปฏิบัติตนตามธรรมเนียมของบรรพชน
3. เสนอแนะแนวทางพัฒนาสังคมโดยใชประสบการณจากอดีต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเก่ียวกับวิธีการทางประวัติศาสตร เพ่ือวิเคราะหเหตุการณปจจุบันของไทยดานการเมือง  การ

ปกครอง เศรษฐกิจและสังคม  การผสมผสานทางวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาการและภูมิปญญาไทย
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2000–1401 วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 2 (3)
(Basic Science)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. เขาความสัมพันธของส่ิงแวดลอม ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ
3. เขาใจสมบัติและองคประกอบของโครงสราง อะตอม ธาตุ และตารางธาตุ
4. เขาใจชนิดของแรง การเคล่ือนท่ีของวัตถุ งาน และพลังงาน
5. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายการใชประโยชนของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. อธิบายความสัมพันธของส่ิงแวดลอม  ส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ  และทรัพยากรธรรมชาติ
3. ปองกันและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม
4. สังเกตและอภิปรายสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม  ธาตุ  และตารางธาตุ
5. สังเกตและอภิปรายชนิดของแรง  การเคล่ือนท่ีของวัตถุ  งาน  และพลังงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร   หรือ

โครงงานวิชาชีพ  การรักษาดุลยภาพของรางกาย พืช สัตว ความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมกับส่ิง     มีชีวิตใน
ระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โครงสรางของอะตอม  สมบัติของ
สารและตารางธาตุ พันธะเคมี แรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคล่ือนท่ีของวัตถุ งาน      พลังงาน

2000–1420 วิทยาศาสตรอุตสาหกรรม 2 (3)
(Industrial Science)

จุดประสงครายวิชา
1.  เขาใจการวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณ  เวคเตอร  การรวมเวคเตอร  และการคูณเวคเตอร
3. เขาใจระบบของแรง  ชนิดของแรง  การรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง การสม
ดุลของแรง  งาน  พลังงาน  และกําลัง

4. เขาใจสมบัติและการเกิดของคล่ืน  คล่ืนกล  คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  คล่ืนแสง  และคล่ืนเสียง
5. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. ทดลอง  อภิปราย  การวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร  และการคูณเวค
เตอร

2. อธิบายระบบและชนิดของแรง
3. ทดลองและคํานวณการรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดลุของแรง  งาน
พลังงาน  และกําลัง
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4. อธิบายสมบัติของคล่ืนกล  และความสัมพันธระหวาง  ความถ่ี  ความยาวคลื่น  และอัตราเร็วของ
คล่ืน

5. อธิบายการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับปริมาณทางฟสิกส แรง การเคลื่อนที่แบบเสนตรง แบบฮารมอนิกอยางงาย แบ
บวงกลม แบบโพรเจกไตล สมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนต  และสมดุล งาน พลังงาน กฎการอนุรักษ
พลังงาน  กําลัง ประสิทธิภาพ คล่ืนและสมบัติของคล่ืน คล่ืนกล คล่ืนแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร และการ
นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

2000–1421 วิทยาศาสตรประยุกต 2 (3)
(Applied Science)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต

2. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญและผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและส่ิงแวดลอม
3. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญของปโตรเลียมและผลิตภัณฑ
4. เขาใจชนิด  สมบัติ  และปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของพอลิเมอร
5. เขาใจสมบัติ  และการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา
6. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด   มิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม
3. อธิบายเก่ียวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวนนํ้ามันดิบ  รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ ท้ังกอนและหลังการนําไปใชประโยชน

4. สังเกตและอธิบายการเกิด  และสมบัติของพอลิเมอร  การนําพอลิเมอรไปใชอยางเหมาะสม
5. อธิบายการเกิดคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมี

ชีวิต  ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และการนําไปใชประโยชน ปฏิกิริยาเคมี  ปโตรเลียม
และผลิตภัณฑพอลิเมอร สารชีวโมเลกุล คล่ืนแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียร
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2000–1422 วิทยาศาสตรเกษตร 2 (3)
(Agro – Science)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม  มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต  ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต

2. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญ  และผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและส่ิงแวดลอม
3. เขาใจความสัมพันธของระบบนิเวศกับส่ิงแวดลอม
4. เขาใจกระบวนการ  ความสําคัญของปโตรเลียม  และผลิตภัณฑ
5. เขาใจชนิด  สมบัติ  และปฏิกิริยาท่ีสําคัญของสารชีวโมเลกุล
6. เขาใจสมบัติ  และองคประกอบของสารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด  สายแขวนลอย  กรด
เบส  เกลือ  การเกิดปฏิกิริยาเคมี  และผลท่ีมีตอส่ิงแวดลอม

7. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา

1. อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม   การเกิดมิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

2. อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม
3. อธิบายเก่ียวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวน  นํ้ามันดิบ  รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ  ท้ังกอนและหลัง  การนําไปใชประโยชน

4. สังเกต และอธิบายการเกิด และสมบัติของพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยาง    เหมาะสม
5. สังเกต และอภิปรายเกี่ยวกับสารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด  สารแขวนลอย  กรด  เบส  เกลือ
การเกิดปฏิกิริยาเคมี  และผลท่ีมีตอส่ิงแวดลอม

6. สังเกตและอภิปรายสมบัติ องคประกอบ ประโยชน และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต ไขมัน  กรด
ไขมัน  โปรตีน  และกรดอะมิโน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถายทอดสารพันธุกรรม  การแปรผันทางพันธุกรรม วิวัฒนาการของ ส่ิงมี

ชีวิต  มิวเทชัน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีตอสังคมและ
ส่ิงแวดลอม ดุลยภาพของระบบนิเวศ ปญหาส่ิงแวดลอม การนําความรูไปใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในทองถ่ินอยางย่ังยืน

สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารท่ีเกิดจากปฏิกิริยาเคมีท่ีมีผลตอส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดลอม  ปโตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ มลภาวะจากการแยกแกสธรรมชาต ิ และนํ้ามันดิบ พอลิเมอร มลภาวะท่ีเกิดข้ึนจาก พอลิเมอร สาร
ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ไขมัน และกรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน
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2000-1423 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 2 (3)
(Environmental Science)

จุดประสงครายวิชา
1. มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน
2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
3. มีความตระหนัก และมีกิจนิสัยท่ีดีตอส่ิงแวดลอม

มาตรฐานรายวิชา
1 อธิบายถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
2 วิเคราะหและจําแนกปญหาส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน
3 ปองกันและหลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม
4 กําหนดแนวทาง แกไขปญหาส่ิงแวดลอม

 คําอธิบายรายวิชา
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับระบบนิเวศ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาจากการใชประโยชน
ทรัพยากร  มลพิษส่ิงแวดลอมและแนวทางการปองกันแกไข

2000-1424 โครงงานวิทยาศาสตร 4 (*)
(Science Project)

จุดประสงครายวิชา
1 เขาใจความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร  ความแตกตางของโครงงานวิทยาศาสตร       
ประเภทตาง ๆ

2 เขาใจข้ันตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตรในเชิงวิจัย
3 ใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการคิด ทําและแกปญหา
4 บูรณาการพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร เขากับวิชาชีพ
5 นําเสนอแนวคิด กระบวนการ และผลท่ีไดจากการศึกษา ใหผูอื่นเขาใจ
6 นําความรูจากการทําโครงงานวิทยาศาสตรไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1 ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตร สืบเสาะหาความรู ในเร่ืองท่ีผูเรียนท่ีความถนัดหรือ
สนใจ

2 เขียนรายงาน จัดแสดงผลงาน และอธิบายเก่ียวกับแนวคดิกระบวนการ และผลของโครงงาน 
หรือช้ินงานใหผูอ่ืนเขาใจ

 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรประเภทตางๆ ตามข้ันตอนของวิธีการทางวิทยา

ศาสตร  โดยใชทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  นําเสนอผลงานตอผูอ่ืนจัดนิทรรศการทาง      วิทยาศาสตร
2000-1425 ชีวเคมี 2 (3)
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(Biochemistry)
จุดประสงครายวิชา

1. เขาใจสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ  ตารางธาต ุสารประกอบ   สารละลาย
สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด สารแขวนลอย กรด เบส เกลือ การเกิดปฏิกิริยาเคมี และผลท่ีมีตอส่ิงแวด
ลอม

2. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาท่ีสําคัญของสารชีวโมเลกุล
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1 สังเกต  และอภิปรายเก่ียวกับสมบัติและองคประกอบของโครงสรางอะตอม ธาตุ  ตารางธาต ุสาร
ประกอบ  สารละลาย  สารบริสุทธ์ิ  คอลลอยด สารแขวนลอย  กรด  เบส  เกลือ  การเกิดปฏิกิริยา
เคมี และผลท่ีมีตอส่ิงแวดลอม

2 สังเกต และอภิปรายองคประกอบ สมบัติ ประโยชน และปฏิกิริยาของคารโบไฮเดรต  ไขมัน
กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสรางอะตอม  ธาตุ ตารางธาต ุสารประกอบ  สารละลาย  สารบริสุทธ์ิ

คอลลอยด  สารแขวนลอย กรด  เบส เกลือ ปฏิกิริยาเคมี สารท่ีเกิดจาก ปฏิกิริยาเคมีท่ีมีตอ      ส่ิงแวดลอม สาร
ชีวโมเลกุล คารโบไฮเดรต ไขมัน กรดไขมัน โปรตีน และกรดอะมิโน การนําความรูไปประยุกตใช  ในวิชาชีพ
และชีวิตประจําวัน

2000-1426 เคมีพ้ืนฐาน 2 (3)
(Basic Chemistry)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจชนิด สมบัติและโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคารบอน
2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญของปโตรเลียมและผลิตภัณฑ
3. เขาใจชนิด สมบัติ และปฏิกิริยาเคมีท่ีสําคัญของพอลิเมอร
4. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1 สังเกต  และอธิบายชนิด สมบัติ และโครงสรางโมเลกุลของสารประกอบไฮโดรคารบอน
2 อธิบายเก่ียวกับกระบวนการและผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีไดจากการกล่ันลําดับสวนนํ้ามันดิบ   รวมถึง
อันตรายหรือมลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากสารในผลิตภัณฑ ท้ังกอนหรอืหลังการนําไปใชประโยชน

3 สังเกต และอธิบายการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร การนําพอลิเมอรไปใชไดอยาง     เหมาะสม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับสารประกอบไฮโดรคารบอน ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ มลภาวะจากการ

แยกแกสธรรมชาติและนํ้ามันดิบ  พอลิเมอรและผลิตภัณฑพลาสติก  กาว  ส ี  มลภาวะท่ีเกิดจากพอลิเมอร และ
การนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

2000-1427 ฟสิกสพ้ืนฐาน 1 2 (3)
(Basic Physics 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจ สมบัติและการเกิดของคล่ืน คล่ืนกล คล่ืนแมเหล็กไฟฟา คล่ืนแสง คล่ืนเสียง
2. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1 อธิบายสมบัติของคล่ืนกล และความสัมพันธระหวางความถ่ี ความยาวคลื่น อัตราเร็ว    ของคล่ืน
2 อธิบายการเกิดคล่ืนเสียง  ความเขมของเสียง การไดยินเสียง คุณภาพของเสียง
3 อธิบายสเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา รวมท้ังประโยชนและอันตรายของคล่ืนแมเหล็ก  ไฟฟา
4 อธิบายสมบัติของแสง การผสมแสงสี การสะทอนของแสง และการหักเหของแสง

 คําอธิบายรายวิชา
 ศึกษาและปฏิบัติ การเกิดคล่ืน ความถ่ี ความยาวคลื่น การเคล่ือนท่ีของคล่ืน คลื่นกล คล่ืนเสียง ความ

เขมของเสียง  การไดยินเสียง  คุณภาพของเสียง  สเปกตรัมของคล่ืนแมเหล็กไฟฟา  คล่ืนแสง           การ
สะทอนของแสง การหักเหของแสง  แสงสีและการมองเห็น  การผสมแสงสี  และการประยุกตใช

2000-1428 ฟสิกสพ้ืนฐาน 2 2 (3)
(Basic Physics 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจ การวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร  การคูณเวคเตอร
2. เขาใจระบบของแรง ชนิดของแรง การรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง       การสม
ดุลของแรง งาน  พลังงาน  และกําลัง

3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
มาตรฐานรายวิชา

1 ทดลอง อภิปรายการวัดปริมาณทางฟสิกส  ปริมาณเวคเตอร การรวมเวคเตอร การคณู  เวคเตอร
2 อธิบายระบบและชนิดของแรง
3 ทดลองและคํานวณการรวมแรง การแยกแรง การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดุลของแรง  งาน  
พลังงาน และกําลัง
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 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการวัดปริมาณทางฟสิกส ปริมาณเวคเตอร  การรวมเวคเตอร การคูณเวกเตอร

ระบบและ ชนิดของแรง  การรวมแรง  การแยกแรง  การเกิดโมเมนตของแรง  การสมดุลของแรง  งาน   พลังงาน
กําลัง และการประยุกตใช

2000-1429 ฟสิกสพ้ืนฐาน 3 2 (3)
(Basic Physics 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจ การเคล่ือนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบ  การเคล่ือนท่ีอยางอิสระในแนวด่ิง การเคล่ือนแบวง
กลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจคไตล การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิค การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  
การเคล่ือนท่ีบนทางโคง

2. เขาใจสมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม การเปล่ียนแปลงโมเมนตัม
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

มาตรฐานรายวิชา
1 ทดลอง อภิปรายและคํานวณการเคล่ือนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบและแนวด่ิง  แบบวงกลม   แบบ
โปรเจกไตล แบบซิมเปลฮารโมนิค  การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  การเคล่ือนท่ีบนทางโคง    รวมท้ังนํา
ไปใชประโยชน

2 ทดลอง อธิบายกฏการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  สมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม  และ    การ
เปล่ียนแปลงโมเมนตัม

 คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับการเคล่ือนท่ีเชิงเสนตรงในแนวราบ การเคลื่อนที่อยาง  อิสระในแนวด่ิง  การ

เคล่ือนท่ีแบบวงกลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไตล  การเคล่ือนท่ีแบบ  ซิมเปลฮารโมนิค  การเคล่ือนท่ีแบบ
หมุน  การเคลื่อนที่บนทางโคง สมการการเคล่ือนท่ีของนิวตัน  โมเมนตัม  การเปล่ียนแปลงโมเมนตัมและการ
ประยุกตใช

2000-1430 ชีววิทยาพื้นฐาน 2 (3)
(Basic  Biology)

จุดประสงครายวิชา
1. เขาใจกระบวนการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม มิวเทชัน  วิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิต ความหลากหลายของส่ิงมีชีวิต

2. เขาใจกระบวนการ ความสําคัญ และผลของเทคโนโลยีชีวภาพตอสังคมและส่ิงแวดลอม
3. นําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
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มาตรฐานรายวิชา
1 อธิบายกระบวนการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิด   มิวเท
ชัน  วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  และการเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ

2 อภิปรายผลของเทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม
 คําอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการถายทอดทางพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน  
วิวัฒนาการของส่ิงมีชีวิต   เทคโนโลยีชีวภาพ  ความหลากหลายทางชีวภาพ   และผลท่ีมีตอสังคมและ            
ส่ิงแวดลอม   รวมท้ังการประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน

2000-1501 คณิตศาสตรประยุกต 1 2 (2)
(Applied Mathematics 1)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซตและการดําเนินการ
ของเซต สมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซต
และการดําเนินการของเซต สมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว ไปใชประกอบใน
วิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  
เซต และการดําเนินการของเซต ระบบสมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียว

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  และนําไปใชในการแก
ปญหาได

2. มีความคิดรวบยอดเร่ืองเซตและการดําเนินการของเซต และนําไปใชในการแกปญหาได
3. เขียนแผนภาพแทนเซต (Venn-Euler Diagram)  และนําไปใชในการแกปญหาท่ีเก่ียวกับการหา
สมาชกิและจํานวนสมาชิกของเซตได

4. แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  และสมการกําลังสองตัวแปร
เดียวและแกปญหาในสถานการณจริง ได

5. นําความรูและทักษะท่ีไดจากเร่ืองอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน  เซตและการดําเนิน
การของ เซต ระบบสมการเชิงเสน และสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปประยุกตในการเรียนรู
งานอาชีพและชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา  ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรือ่งอัตราสวน  สัดสวน  รอยละ  การแปรผัน 

เซต   การดําเนินการของเซต  แผนภาพแทนเซต   (Venn-Euler Diagram)  การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  
ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปร  สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
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2000-1520 คณิตศาสตรประยุกต 2 2 (2)
(Applied Mathematics 2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะเปน
2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะเปน
ไปใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนา
จะเปน

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนจริงท่ีอยูในรูปเลขยกกําลังและลอการิทึมท่ีเปนจํานวนตรรก
ยะและนําไปใชแกปญหาได

2. รูและใชวิธีสํารวจความคิดเห็นอยางงายและนําผลท่ีไดจากการสํารวจความคิดเห็นไปใชในการ
คาดการณบางอยางได

3. เลือกใชคากลางท่ีเหมาะสมและวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนกับขอมูลท่ีกําหนดใหและวัตถุประสงคท่ี
ตองการได

4. สามารถวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของการวัดการกระจายโดยใชสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการ
หาตําแหนงท่ีของขอมูลโดยใชเปอรเซ็นไทลได

5. ใชขอมูลขาวสารและคาสถิติชวยในการตัดสินใจได
6. ใชความรูเก่ียวกับความนาจะเปนในเร่ืองการทดลองสุม  เหตุการณ  และนําผลที่ไดชวยในการ
คาดการณ ตัดสินใจ  และแกปญหาบางอยางได

7. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนเร่ืองเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความนาจะเปนไป
ประยุกตในการเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา  ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรือ่งเลขยกกําลัง  ลอการิทึม  สถิติและความ

นาจะเปน

2000-1521 คณิตศาสตรประยุกต 3 2 (2)
(Applied Mathematics 3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
เบ้ืองตน

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ   ดีเทอรมินันท  และ
เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ
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3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท
และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนดใหในการคาดคะเนระยะทางและความสูง และ
แกปญหาท่ีเก่ียวกับการวัดได

2. หาระยะทางระหวางจุดสองจุด  จุดก่ึงกลาง  ระยะหางระหวางเสนตรงกับจุด ความชันของเสนตรง
ได

3. สรางสมการเสนตรง  เสนขนาน  เสนต้ังฉาก และนําไปใชได
4. มีความคิดรวบยอดในเร่ือง เมตริกซและการดําเนินการ ดีเทอรมินันทและการหา ดีเทอรมินันท
ขนาดไมเกิน 3 x 3 ในระบบจํานวนจริงได

5. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนดีเทอรมินนท  ไปประยุกตใชในการแกระบบสมการเชิงเสน
ไมเกินสามตัวแปรได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรือ่งอัตราสวนตรโีกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมิ

นันท  และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน

2000-1522 คณิตศาสตรประยุกต 4 2 (2)
(Applied Mathematics 4)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองอัตราสวนตรีโกณมิติ เมตริกซ ดีเทอรมินันท และเรขาคณิตวิเคราะห
เบ้ืองตน

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ   ดีเทอรมินันท  และ
เรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับอัตราสวนตรีโกณมิติ  เมตริกซ  ดีเทอรมินันท
และเรขาคณิตวิเคราะหเบื้องตน

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับความสัมพันธและฟงกช่ันในรูปตาง ๆ  เชน  สมการ กราฟ  และตา
ราง

2. เขาใจความหมายของลําดับ ลําดับเลขคณิต  ลําดับเรขาคณิต  หาพจนท่ัวไปของลําดับจํากัด และ
หาพจนตาง ๆ ของลําดับเลขคณิต  ลําดับเรขาคณิตได

3. เขาใจความหมายของผลบวกและหาผลบวก n พจนแรกของอนุกรมเลขคณิตและอนุกรม
เรขาคณิตโดยใชสูตรและนําไปใชได

4. แกอสมการตัวแปรเดียว  ดีกรีไมเกินสอง และใชกราฟของอสมการ  ฟงกช่ันในการแกปญหาได
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5. สรางความสัมพันธหรือฟงกชันจากสถานการณ หรือปญหาท่ีกําหนดใหและนําไปใชในการแก
ปญหาได

6. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนเร่ืองความสัมพันธ  ฟงกช่ัน อสมการ  กําหนดการ เชิงเสน  
ลําดับและอนุกรม  ไปประยุกตในการเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคดิคํานวณ และการแกปญหาในเร่ืองความสัมพันธ ฟงกช่ัน อสมการ  กําหนดการ

เชิงเสน  ลําดบัและอนุกรม

2000-1523 คณิตศาสตรประยุกต 5 2 (2)
(Applied Mathematics 5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเรื่องคณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตรกับการวัด 
คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษี

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของคณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตรกับการ
วัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ และภาษ ีไปใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับ คณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตร
กับการวัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษี

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจความหมาย  วิธีการคาํนวณและสามารถคํานวณ การหา รายได ราคาขาย ราคาขายสุทธิ 
กําไร

2. ขาดทุน และภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได
3. สามารถคํานวณหาคาเก่ียวกับการวัดปริมาณและการเปรียบเทียบปริมาณได
4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ เสนตรง รูประนาบ  รูปทรงเรขาคณิต  สรางรูปเรขาคณิต
5. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคและสามารถออกแบบลวดลายได
6. สามารถขยายสวนและยอสวนของภาพได
7. สามารถนําความรูเร่ืองคณิตศาสตรกับการออกแบบ  คณิตศาสตรกับการวัด  คณิตศาสตรกับการ
8. ประกอบอาชีพ  และภาษ ีแกปญหาในสถานการณจริงได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหา ในเรื่องคณิตศาสตรกับการออกแบบ  

คณิตศาสตรกับการวัด  คณิตศาสตรกับการประกอบอาชีพ  และภาษี
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2000-1524 คณิตศาสตรประยุกต 6 2 (2)
(Applied Mathematics 6) 

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองการหาพ้ืนท่ี และปริมาตรของรูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลอง
และแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของคณิตศาสตรกับการหาพ้ืนท่ี และปริมาตรของรูป
ทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน ไปใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับคณิตศาสตรกับการหาพ้ืนท่ี และปริมาตร
ของรูปทรงชนิดตาง ๆ  สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน

มาตรฐานรายวิชา
1. ใชความรูเรื่องพ้ืนท่ี ปริมาตรในการคาดคะเน และคํานวณหาพ้ืนท่ี  ปริมาตรท่ีไมใชรูปทรง
เรขาคณิตได

2. ใชความรูเร่ืองพ้ืนท่ี และปริมาตรแกปญหาท่ีเก่ียวกับการวัดได
3. เลือกใชแบบแผนการทดลองท่ีเหมาะสมกับขอมูลท่ีกําหนดตามวัตถุประสงคท่ีตองการได
4. วิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน และใชสถิติในการคํานวณไดเหมาะสมกับการวางแผนการทดลอง
5. ใชคาสถิติท่ีไดจากการคํานวณชวยในการตัดสินใจได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝกทักษะการคิดคํานวณและฝกการแกปญหาในเร่ืองการหาพ้ืนท่ี และปริมาตรของรูปทรงชนิด

ตาง ๆ สถิติทดลองและแบบแผนการทดลองเบ้ืองตน

2000-1525 คณิตศาสตรประยุกต 7 2 (2)
(Applied Mathematics 7)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัสเบ้ืองตน และเศษสวนยอย
2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัสเบ้ืองตน
และเศษสวนยอย ไปใชประกอบในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบ้ืองตน  และเศษสวนยอย

มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจความหมาย  รูปแบบ และหาผลลัพธท่ีเกิดจากการบวก  ลบ  คูณ  หาร การยกกําลัง n และ
รากท่ี n จํานวนเชิงซอนและนําไปใชแกปญหาได

2. เขาใจรูปแบบจํานวนเชิงซอนในรูปเชิงข้ัวและการบวก  ลบ  คูณ  หาร ของจํานวนเชิงซอนในรปู
เชิงขั้ว
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3. เขียนความสัมพันธท่ีมีกราฟเปนภาคตัดกรวยเม่ือกําหนดสวนตาง ๆ  ของภาคตัดกรวยให และ
เขียนกราฟของความสัมพันธได

4. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับลิมิตของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชันและปฏิยานุพันธของฟงกชัน
จํากัดเขตได

5. มีความเขาใจเก่ียวกับเศษสวนยอย  และคํานวณเศษสวนยอยจากรูปแบบท่ีกําหนดใหได
6. นําความรูและทักษะท่ีไดจากการเรียนเร่ืองจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส ไปประยุกตใน
การเรียนรูงานอาชีพและชีวิตประจําวัน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา  ฝกทักษะการคดิคํานวณและฝกการแกปญหาในเรือ่งจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส

เบ้ืองตน และเศษสวนยอย

2000-1526 คณิตศาสตรประยุกต 8 2 (2)
(Applied Mathematics 8)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองเร่ืองบําเหน็จ  หุน ต๋ัวเงิน คาเสื่อมราคา คาจางเลขดัชนี และมูลคา
ของเงิน

2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเร่ืองบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจาง 
เลขดัชนี  และมูลคาของเงิน ไปใชในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับจํานวนเชิงซอน ภาคตัดกรวย แคลคูลัส
เบ้ืองตน และเศษสวนยอย

มาตรฐานรายวิชา
1. สามารถคํานวณและหาคาเก่ียวกับเร่ืองบําเหน็จ หุน ต๋ัวเงิน คาเสื่อมราคา คาจางเลขดัชนี  และมูล
คาของเงินได

2. นําความรูเร่ืองบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจางเลขดัชนี  และมูลคาของเงินใชแก
ปญหาในสถานการณจริงได

3. นําความรูเก่ียวกับบําเหน็จ  หุน  ต๋ัวเงินคาเส่ือมราคา  คาจาง  เลขดัชนี  และมูลคาของเงิน  ไป
เช่ือมโยงกับวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา  ฝกทักษะการคิดคํานวณและการแกปญหาบําเหน็จ   หุน  ต๋ัวเงิน  คาเสื่อมราคา  คาจางเลขดัชนี  

มูลคาของเงิน
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2000-1527 คณิตศาสตรประยุกต 9 2 (2)
(Applied Mathematics 9)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเร่ืองเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พ้ืนท่ีผิว  และปริมาตร
2. เพ่ือใหสามารถนํากระบวนการ และวิธีการของเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พ้ืนท่ีผิว  และ
ปริมาตร ไปใช ในวิชาชีพ

3. เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี  และเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกับเวกเตอร  ฟงกชันตรีโกณมิติ  พ้ืนท่ีผิว  และ
ปริมาตร

มาตรฐานรายวิชา
1. มีความคิดรวบยอดในเร่ืองเวกเตอร และการคํานวณเก่ียวกับเวกเตอรและนําความรูเร่ืองเวกเตอร
ไปใชแกปญหาได

2. มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับฟงกชันตรีโกณมิติและการคํานวณเก่ียวกับฟงกชันตรีโกณมิติและนํา
ความรูเร่ืองฟงกชันตรีโกณมิติไปใชแกปญหาได

3. ใชความรูเก่ียวกับความกวาง  ความยาว  พ้ืนท่ี  พ้ืนท่ีผิว และปริมาตรในการแกปญหาในสถาน
การณตาง ๆ ได

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา  ฝกทักษะการคดิคํานวณ  และการแกปญหาในเร่ืองเวกเตอร ฟงกชันตรีโกณมิติ พื้นที่ผิว และ

ปริมาตร

2000-1601 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ 1 (2)
(Physical Education for Personal Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการเลนกีฬาท่ีตนสนใจ
2. เพ่ือใหสามารถนําทักษะกีฬา ไปใชในการออกกําลังกาย เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพและ    สมรรถภาพ
3. เพ่ือฝกฝนนํ้าใจนักกีฬา  เกิดระเบียบวินัย  เคารพกฎ กติกา มารยาทของสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. สาธิตทักษะการเคล่ือนไหวเบ้ืองตนของการลนกีฬาท่ีตนสนใจไดถูกตอง
2. เลนกีฬาอยางมีมารยาท  โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและนํ้าใจนักกีฬา
3. ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ
4. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคล่ือนไหวเบ้ืองตนของ กิจกรรมทางพลศึกษา และ

กีฬาตาง ๆ ตามความถนัดและความสนใจ อันจะนําไปสูการประยุกตใชในการออกกําลังกายในชีวิตประจําวัน
เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
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2000–1602 ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 (1)
(Home Education and Safety)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในกระบวนการและการวางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการ
ของตนเอง

2. ตระหนักถึงการดําเนินชีวิตท่ีมีพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับสงัคมและวัฒนธรรมไทย
3. เพ่ือใหรูจักพัฒนากระบวนการทางประชาสังคมเพ่ือปองกันอันตรายจากส่ิงเสพติด

มาตรฐานรายวิชา
1. ปองกันและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงหรือพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ  อุบัติเหตุ การใชยา
สารเสพติด และความรุนแรง

2. วางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองไดอยางเหมาะสม
3. แสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
4. ปฏิบัติโครงงานครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต 1 โครงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาทักษะการดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพตามวัยของตนเอง ปญหา

เก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม การปองกันอันตรายจากส่ิงเสพติด 
อุบัติเหตุ และการใชยา

2000–1603 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3)
(Quality of Life Development)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย / สมรรถภาพ   และการปองกัน
โรค

2. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ  และความปลอดภัยในชีวิต  ของตนเอง
และครอบครัว

3. เพ่ือใหสามารถนํากิจกรรม เกม กีฬาไทย กีฬาสากล ไปใชในการสงเสริมสุขภาพอนามัยในชีวิต
ประจําวันได

มาตรฐานรายวิชา
1. เลือกวิธีการวางแผนดูแลสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองไดอยางเหมาะสม
2. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับคนในครอบครัว  เพ่ือน  และสังคม ตามวัฒนธรรมไทย
3. ออกกําลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา  สมํ่าเสมอ
4. ใหความรวมมือในกิจกรรมการแขงขันเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากลในสถานศึกษาดวยความมีนํ้า
ใจนักกีฬา

5. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
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6. สามารถเลือกใชบริการทางการแพทยและสาธารณสุขได
7. ไมเก่ียวของกับส่ิงเสพติด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติการดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษา สุขอนามัยในวัยรุน วัฒน

ธรรมไทยกับปญหาพฤติกรรมทางเพศในวัยรุน อาหารและโภชนาการในการปองกันโรค การใชยา การปองกัน
อันตรายจากสิ่งเสพติด คุณคาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรมกีฬา การใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ดวยการเลนเกม กีฬาไทย หรอืกีฬาสากล การประยุกตหลักการรุกและการปองกันของเกมกีฬาตาง ๆ เขากับ
การดําเนินชีวิต

2000–1604 การจัดระเบียบชีวิตเพ่ือความสุข 2 (3)
(Life Management for Happiness)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองพัฒนาการของวัยรุน
2. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ
3. เพ่ือใหสามารถใชกิจกรรมทางพลศึกษาพัฒนาสุขภาพอยางมีความสุข
4. เพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข

มาตรฐานรายวิชา
1. มีพฤติกรรมตามพัฒนาการของวัยรุนท่ีเหมาะสมกับเพศ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทย
2. เลือกใชบริการทางดานสาธารณสุข
3. เลือกรับประทานอาหารไดอยางถูกตองตามหลักโภชนาการ
4. ปฐมพยาบาลไดอยางนอย 3 วิธี
5. มีทักษะในการออกกําลังกาย และออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ
6. ปฏิบัติโครงงานพัฒนาสุขภาพ 1 โครงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการทางกายของวัยรุน เพศและพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมตามวิถีและ

วัฒนธรรมไทย ความสําคัญของโภชนการและการออกกําลังกายท่ีมีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ การปฐม
พยาบาล การใชบริการดานสาธารณสุข การรวมมือกับชุมชนในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สิน พัฒนากาสมรรถนภาพทางกายของตนเอง โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพ่ือพัฒนาสุขภาพ
ของงตนเอง
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2000–1605 การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน 1 (2)
(Physical Fitness for Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับหลักการและรูปแบบในการออกกําลังกาย และการเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย

2. เพ่ือใหตระหนักถึงคุณคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา
3. เพ่ือใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใหพรอมท่ีจะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและประยุกตหลักการในการเคล่ือนไหวแบบตาง ๆ ไปใชในการออกกําลังกาย เลนกีฬา
และเลือกกิจกรรมนันทนาการไดอยางเหมาะสมกับอาชพีหรอืงานท่ีปฏิบัติ

2. ออกกําลังกายเปนประจําสมํ่าเสมอ
3. มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากลไกของรางกาย  หลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย  การเลนกีฬาไทย  กีฬาสากล  กิจ

กรรมนันทนาการ และการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อาหาร
และโภชนาการที่ชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย ปฏิบัติ โครงงานการออกกําลังกายดวยกิจกรรมท่ีเหมาะ
สมสําหรับตนเองเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเปาหมาย พรอมท่ีจะประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2000–1606 การปองกันตนเองจากภัยสังคม 1 (2)
(Self Defense)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับสัมพันธภาพ ระหวางเพศท่ีเหมาะสมของวัยรุน ปจจัยเส่ียง และสถาน
การณท่ีไมปลอดภัย

2. เพ่ือใหรักการออกกําลังกาย  ดูแลสุขภาพรางกายใหแข็งแรงอยูเสมอ
3. เพ่ือใหมีทักษะในการปองกันตนเองจากภัยสังคม

มาตรฐานรายวิชา
1. มีทักษะในการปฏิเสธ   และทักษะในการสรางสัมพันธภาพท่ีเหมาะสม
2. ออกกําลังกายดวยทาพ้ืนฐานของศิลปปองกันตัวอยางสมํ่าเสมอ
3. ประเมินและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียง / สถานการณท่ีไมปลอดภัยได
4. ไมเก่ียวของกับสารเสพติดทุกชนิด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เจตคติและคานิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย  แนวทางการปอง

กันโรคและปจจัยเสี่ยงในการใชยา สารเสพติด และการคุกคามทางเพศ ฝกการออกกําลังกายและพัฒนาสมรรถ
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ภาพทางกายดวยกีฬาท่ีนําไปสูการปองกันตนเอง กิจกรรมนันทนาการท่ีเสริมสรางเจตคติท่ีดีในการออกกําลัง
กาย  การสรางมนุษยสัมพันธและการวางตน  เพ่ือนําไปสูการปองกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดลอมท่ี
เปนอันตราย

2000–1607 พลศึกษาเพือ่พัฒนากายภาพเฉพาะทาง 1 (2)
(Physical Education for Disabled)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎ กติกา และหลักความปลอดภัยในการเลนกีฬาที่เหมาะสม
กับสภาพรางกายของตนเอง

2. เพ่ือใหมีทักษะในการเลนกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของรางกาย (บรรดิการทางพลศึกษา)
3. เพ่ือใหสามารถนําทักษะกีฬา ไปประยุกตใชพัฒนาบุคลิกภาพและออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. แสดงความรูเก่ียวกับสิทธิ กฎ กติกา ความปลอดภัยในการเลนกีฬากับผูอ่ืน
2. สาธิตทักษะการเคล่ือนไหวเพ่ือฝกการพัฒนากลามเน้ือเฉพาะสวนไดอยางถูกตอง
3. เลนกีฬาอยางมีมารยาท โดยคํารึงถึงความปลอดภัยและนํ้าใจนักกีฬา
4. ออกกําลังกายดวยกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษากฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคล่ือนไหวเบ้ืองตนของ กีฬาเฉพาะทางแตละชนิด

ตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล ศึกษาและฝกการพัฒนากลามเน้ือในลักษณะกายภาพบําบัด
ตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล นําไปสูการประยุกตใชการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
ของตนเอง

2000–1608 พัฒนาการและทักษะในการดําเนินชีวิต 1 (1)
(Development and Life Skill)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ตามพัฒนาการของวัยรุน
2. เพ่ือใหเห็นคุณคาของการมีสัมพันธภาพท่ีดีตอเพ่ือน ครอบครัว และสังคม ตาม วัฒนธรรมไทย
3. เพ่ือใหสามารถปฏิบัติตนใหปลอดจากโรค  ปองกันอันตรายจากส่ิงเสพติด และการใชยา

มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาสุขภาพกายและจิตตามวัยของตนเองได
2. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับครอบครัวและกลุมเพ่ือน
3. แสดงพฤติกรรมทางเพศท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
4. ปองกันและหลีกเล่ียงปจจัยเส่ียงจากโรคติดตอ  ส่ิงเสพติด  และการใชยา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต ในเร่ืองหลักปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพกายและ

จิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน ปญหาเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศท่ีไดรับอิทธิพลจากส่ิงแวด
ลอมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการปองกันโรค การปองกันอันตรายจากส่ิงเสพติด การใชยา และการ
แกปญหาสุขภาพ

2000–1609 สุขภาพกับการทํางาน 1 (1)
(Health and Work)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ในสภาพแวดลอมและสรีรวิทยาการออกกําลังกายจากการทํางาน
2. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมาย ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน
3. เพ่ือใหตระหนักถึงหลักปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. สาธิตกายบริหารในการผอนคลายกลามเน้ือสวนตาง ๆ  เพ่ือลดความตึงเครียดและความเหน่ือยลา
จากการทํางานไดถูกตอง

2. เลือกใชสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยไดถูกตองตามสถานการณ
ตางๆ

3. บอกอิริยาบถท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานแตละชนิด
4. ปฏิบัติโครงงานกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพในการทํางาน  1  โครงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน  อิริยาบถท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานแตละชนิด   

หลักปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย สํารวจและวางแผนในการแกปญหาเม่ือเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน 
ตลอดจนการเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมาย ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน     กายบริหาร
สําหรับการผอนคลายกลามเน้ือสวนตาง ๆ เพ่ือลดความตึงเครียดและความเหน่ือยลาจากการทํางาน ปฏิบัติ
โครงงานกิจกรรมเสริมสรางสุขภาพในการทํางาน

2000–1610 ความปลอดภัยในโรงงาน 1 (1)
(Safety in Industry)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพ่ือใหตระหนักถึงการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมอยางปลอดภัย
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับการทํางาน

มาตรฐานรายวิชา
1. บอกความหมายของสัญลักษณความปลอดภัยในการทํางานได
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2. วิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีเหมาะสมได
3. ปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการทํางาน
4. เลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทํางานได
5. ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับความปลอดภัยในโรงงานได 1 โครงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา สํารวจ และวิเคราะหสภาพแวดลอมในการทํางาน สภาพท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

(Ergonomics) อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม สัญลักษณความปลอดภัยในการทํางาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม สํารวจความปลอดภัยและวางแผนการแกปญหาเม่ือเกิดอุบัติ
เหตุในการทํางาน สิทธิข้ันพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับการทํางาน ปฏิบัติโครงงานเก่ียวกับความปลอด
ภัยในโรงงาน

2000–1611 ความปลอดภัยในงานเกษตร 1 (1)
(Safety in Agriculture)

จุดประสงครายวิชา
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักความปลอดภัยในการทํางาน และสิทธิขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย

2. เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการทํางานเกษตรดวยความปลอดภัย
3. เพ่ือใหสามารถเลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย

มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห  ประเมิน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุไดถูกตองตามหลักการ
2. ปฏิบัติงานเกษตรไดอยางปลอดภัย
3. เลือกใชสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยไดตามสถานการณ
4. ปฏิบัติโครงงานเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและลดความเส่ียงในการทํางานเกษตร 1 โครงงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา และวิเคราะห สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในการทํางานเกษตร หลักปฏิบัติในการทํางานเกษตรเพ่ือ

ใหเกิดความปลอดภัย สํารวจความปลอดภัยและวางแผนการแกปญหาเม่ือเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน สิทธิข้ัน
พ้ืนฐานตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยในการทํางาน ปฏิบัติโครงงานเพ่ือเสริมสรางสุขภาพและลด
ความเสี่ยงในการทํางานเกษตร
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