คํานํา
หลั กสู ตรวิช าชีพระยะสั้ น พุทธศั กราช ๒๕๕๘ เป็ นหลั กสู ตรที่พัฒ นาขึ้น ให้ ส อดคล้ องกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพเศรฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่างเหมาะสมตามความถนัด ความสนใจและโอกาสของผู้เรียน เป็นการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ของประชาชนของ
ประเทศ
การพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ตามกรอบมาตรฐานหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้ ดําเนินการโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหลักสูตร
ที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพตามความต้องการของสถานประกอบการและเจ้าของอาชีพ เพื่อให้ผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมมีสมรรถนะตามที่หลักสูตรกําหนด สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพเดิม เป็น
อาชีพเสริม เปลี่ยนอาชีพใหม่ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่ดําเนินการในครั้งนี้
เป็ น หลั กสู ต รที่ ใช้ ร ะยะเวลาในการฝึ กอบรมตั้ งแต่ ๖ ชั่ ว โมงขึ้ น ไป โดยมี ทั้งหลั กสู ต รที่ พัฒ นามาจาก
หลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่ จํานวน ๒๔ สาขาวิชา ใน ๕ ประเภทวิชา คือ ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาคหกรรม และประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมจํานวนทั้งสิ้น ๕๙๘ หลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาได้นําไปใช้
ในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของ
สถานศึกษาต่อไป
หน่ว ยศึ กษานิ เทศก์ ขอขอบคุ ณคณะกรรมการดํา เนิ นงาน ผู้ บริ หารสถานศึกษา ครูผู้ สอน
ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ซึ่งได้อุทิศสติปัญญา ความรู้
ประสบการณ์ ตลอดจนสละเวลามาช่วยพัฒนาการอาชีวศึกษาและการผลิตกําลังคนของประเทศชาติใน
ครั้งนี้

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กันยายน ๒๕๕๘

สารบัญ
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1. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างยนต์
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2. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างยนต์

3

2.1 กลุ่มวิชางานจักรยานยนต์
1101-1201 งานซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด
1101-1301 งานบริการจักยานยนต์
2.2 กลุ่มวิชางานเครื่องยนต์เล็ก
1101-2301 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก
1101-2302 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก
2.3 กลุ่มวิชางานเครื่องยนต์
1101-3301 งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
1101-3302 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
2.4 กลุ่มวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
1101-7301 งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
2.5 กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
1101-8101 ไบค์เซอร์วิส (Bike Service)
1101-8102 งานติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์
1101-8103 งานติดตั้งกระจกบังลมรถยนต์
1101-8201 งานซ่อมสีรถยนต์
1101-8202 งานซ่อมตัวถังรถยนต์
1101-8301 งานผสมสีเมทัลลิค
1101-8302 งานผสมสีโซลิด
1101-8303 งานเตรียมพื้นสีรถยนต์
1101-8304 งานเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถัง
1101-8305 งานตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
1101-8306 งานถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
1101-8307 งานติดตั้งแก๊ส NGV ในรถยนต์
1101-8308 งานติดตั้งแก๊ส LPG ในรถยนต์
1101-8309 พนักงานขับรถบรรทุกรับส่งสินค้า
1101-8310 คาร์แคร์คลินิก
1101-8401 งานบริการรับรถ
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89

4.1 กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1101 งานเขียนตัวอักษรและตัดสติ๊กเกอร์
1102-1102 งานเขียนรูปภาพและตัดสติ๊กเกอร์
1102-1103 งานทําลูกกุญแจ
1102-1104 งานหล่อเรซิ่น
1102-1105 งานเจียรราบ
1102-1106 งานเจียรชิ้นงานทรงกระบอก
1102-1107 งานตรวจสอบชิ้นงาน
1102-1108 งานเจียรลับคมเครื่องมือตัด
1102-1109 งานกัดชิ้นงานเบื้องต้น
1102-1110 งานปรับฟิตชิ้นงาน
1102-1111 งานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล
1102-1112 งานซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส์
1102-1113 งานซ่อมบํารุงระบบไฮดรอลิกส์
1102-1114 งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซี
1102-1115 งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี
1102-1116 งานควบคุมและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire EDM
1102-1117 งานควบคุมและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire Cut
1102-1118 งานเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติด้วยโปรแกรม (CAD 2D)
1102-1119 งานเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติด้วยโปรแกรม (CAD 3D)
1102-1120 งานออกแบบแม่พิมพ์โลหะขั้นต้น
1102-1121 งานออกแบบแม่พิมพ์โลหะขั้นกลาง
1102-1122 ช่างออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกชั้นต้น
1102-1123 งานออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกชั้นกลาง
1102-1124 งานซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก
1102-1125 งานซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ
1102-1126 งานขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก
1102-1127 งานขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ
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4.1 กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1128 งานปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก
1102-1201 งานกลึงชิ้นงานเบื้องต้น
1102-1202 งานเขียนโปรแกรมสั่งงานการผลิตด้วยเครื่องกัด CNC
(CAD-CAM)
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185
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6.1 กลุ่มวิชางานช่างเชื่อมโลหะ
1103-1101 งานดัดท่อสแตนเลส
1103-1102 งานชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า
1103-1103 งานเชื่อมพลาสติก
1103-1104 งานเชื่อมท่อด้วยแก๊ส
1103-1105 งานเชื่อมสแตนเลสด้วยเครื่องเชื่อม Inverter
1103-1106 งานพ่นสี
1103-1107 งานมุ้งลวดอลูมิเนียม
1103-1108 งานวิเคราะห์วัสดุทางโลหะวิทยา
1103-1109 งานตัดโลหะด้วยเครื่องพลาสม่า
1103-1201 งานเชื่อมเหล็กดัด
1103-1202 งานเชื่อมแก๊ส
1103-1301 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น
1103-1302 งานเชื่อมท่อด้วยไฟฟ้า
1103-1303 งานเชื่อมไฟฟ้างานเหล็กแผ่น
1103-1304 งานเชื่อมมิก/แม็ก
1103-1305 งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์
1103-1306 งานตัดแก๊สด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1103-1307 งานประกอบผลิตภัณฑ์งานกระจก
1103-1308 งานประกอบผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม
1103-1309 งานเขียนแบบงานท่อสุขาภิบาลและการประมาณราคา
1103-1310 งานซ่อมบํารุงรักษาปั๊มน้ําแบบใบพัด
1103-1311 งานเชื่อมซ่อมบํารุง
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6.1 กลุ่มวิชางานช่างเชื่อมโลหะ
1103-1312 งานประกอบอลูมิเนียมในอาคาร
1103-1501 งานระบบท่อระบายอากาศ
1103-1502 งานหล่ออลูมิเนียม Alloy
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8.1 กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า
1104-1101 งานซ่อมพัดลมไฟฟ้า
1104-1102 งานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า
1104-1103 งานติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
1104-1104 งานซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
1104-1301 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
1104-1302 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
1104-1303 งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
1104-1304 งานติดตั้งและซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
1104-1305 งานติดตั้งโซล่าเซลล์
1104-1306 งานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
1104-1401 งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
1104-1501 งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
1104-1502 งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
1104-1503 งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
8.2 กลุ่มวิชางานบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าขนส่งทางราง
1104-2201 งานซ่อมบํารุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟฟ้า
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10.1 กลุ่มวิชางานพื้นฐานช่างอิเล็กทรอนิกส์
1105–1101 งานสร้างป้ายไฟ(LEDBoard)
1105–1102 งานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์
1105–1201 งานซ่อมลําโพง
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10.1 กลุ่มวิชางานพื้นฐานช่างอิเล็กทรอนิกส์
1105–1301 งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
1105–1302 งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด
1105–1303 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1105–1304 งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล
1105–1305 งานเขียนแบบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1105–1306 งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1105–1307 งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
10.2 กลุ่มวิชางานเสียงและภาพ
1105–2301 งานติดตั้งระบบเสียงและภาพห้องประชุม
1105–2302 งานติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต์
1105–2303 งานติดตั้งกล้องวงจรปิดและกล้องไอพี
(CCTV and IP Camera)
1105–2304 งานซ่อมเครื่องขยายเสียง
1105–2305 งานซ่อมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และMP3
1105–2306 งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
1105–2307 งานติดตั้งระบบเครื่องเสียง
1105–2308 งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล
1105–2309 งานซ่อมจอมอนิเตอร์ระบบดิจิตอล
1105–2310 งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์
1105–2311 งานติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร
1105–2312 งานซ่อมเครื่องเล่นเสียงและภาพระบบดิจิตอล (VCD/DVD)
10.3 กลุ่มวิชางานโทรคมนาคม
1105–3101 งานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนIphone
1105–3102 งานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
Windows mobile
1105–3103 งานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนAndroid
1105–3201 งานซ่อมโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
1105–3301 งานซ่อมเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร
1105–3302 งานซ่อมโทรศัพท์มือถือ
1105–3303 งานติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ PABX
1105–3304 งานติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ IPBX

หน้า
323
325
327
329
331
335
337
339
341
343
345
347
349
351
353
355
357
359
361
363
365
367
369
371
373
375
377

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
10.4 กลุ่มวิชางานเครื่องใช้สํานักงาน
1105–4301 งานซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร
1105–4302 งานซ่อมเครื่องพิมพ์ (Computer printer)
10.5 กลุ่มวิชางานระบบควบคุม
1105–5101 งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก
1105–5102 งานสร้างเครื่องบินจําลองควบคุมด้วยวิทยุบังคับ
1105–5301 งานควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสมองกลฝังตัว
1105–5302 งานเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(ไมโครคอนโทรลเลอร์และการอินเตอร์เฟส)
10.6 กลุ่มวิชางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
1105–6101 งานติดตั้งโปรแกรมบนเครื่อง Tablet
1105–6102 งานประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งโปรแกรม
1105–6103 ช่างติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย LINUX Server
1105–6104 งานติดตั้งคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Windows Server
1105–6201 งานซ่อมเครื่อง Tablet
1105–6301 งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
1105–6302 งานซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook)
1105–6303 งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หน้า
379
381
383
385
387
389
391
393
395
397
399
401
403
405

11. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

407

12. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

409

12.1 กลุ่มวิชางานเขียนแบบก่อสร้าง
1106–1101 งานเขียนแบบอาคารด้วยโปรแกรม SketchUP
1106–1301 งานเขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD
1106-1302 งานประมาณราคาก่อสร้าง
12.2 กลุ่มวิชางานไม้
1106–2101 งานมุงกระเบื้องหลังคา
1106–2102 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง
1106–2103 งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัม
1106–2301 งานวงกบประตู-หน้าต่าง
12.3 กลุ่มวิชางานคอนกรีต
1106–3301 งานแบบหล่อคอนกรีต
1106–3302 งานเหล็กเสริมคอนกรีต

411
413
415
417
419
421
423
425
427

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง
12.4 กลุ่มวิชางานปูน
1106–4101 งานปูกระเบื้อง
1106–4102 งานก่ออิฐ
1106–4201 งานฉาบปูน
12.5 กลุ่มวิชางานประปา – สุขภัณฑ์
1106–5101 งานติดตั้งท่อประปาและสุขาภิบาล PVC
1106–5301 งานติดตั้งสุขภัณฑ์
12.6 กลุ่มวิชางานสีและตกแต่งพื้นผิว
1106–6101 งานสีและเคลือบผิว
12.7 กลุ่มวิชางานสํารวจ
1106–7301 งานวางผังทําระดับ

หน้า
430
431
433
435
437
439
441

13. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นสาขาวิชาช่างเครื่องทําความเย็น

443

14. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างเครื่องทําความเย็น
14.1 กลุ่มวิชางานเครื่องทําความเย็น
1108-1101 งานเปลี่ยนยางตู้เย็น
1108-1102 งานซ่อมวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
1108-1103 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
1108-1104 งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
1108-1105 งานซ่อมวงจรไฟฟ้าตู้เย็นโนฟรอส
1108-1106 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
1108-1107 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์
1108-1108 งานเปลี่ยนสารทําความเย็นเครื่องของเครื่องทําความเย็น
เพื่อการประหยัดพลังงาน
1108-1301 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
1108-1302 งานซ่อมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
1108-1303 งานซ่อมและบํารุงรักษาตู้เย็น
1108-1304 งานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในอาคารสํานักงาน
1108-1305 งานซ่อมวงจรไฟฟ้าเครื่องทําความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
1108-1306 งานซ่อมวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศระบบ 3 เฟส
1108-1307 งานเปลี่ยนสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศ
ตามมาตรฐานองค์การสหประชาชาติ

445
447
449
451
455
459
461
465
469
473
477
481
485
489
493
497

สารบัญ (ต่อ)
เรื่อง

หน้า

15. ภาคผนวก
503
15.1 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นพ.ศ. 2558
15.2 กรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
15.3 การกําหนดรหัสหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
15.4 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 836/2558เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
15.5 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 864/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ (เพิ่มเติม)

1

การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างยนต์
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
3
3
16
1
23

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานจักรยานยนต์ กลุ่มวิชางานเครื่องยนต์เล็ก กลุม่ วิชางานเครื่องยนต์
กลุ่มวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รหัสหลักสูตร
1101-1201
1101-1301
1101-2301
1101-2302
1101-3301
1101-3302
1101-7301
1101-8101
1101-8102
1101-8103
1101-8201
1101-8202
1101-8301
1101-8302
1101-8303
1101-8304
1101-8305
1101-8306
1101-8307
1101-8308
1101-8309
1101-8310
1101-8401

ชื่อหลักสูตร
งานซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด
งานบริการจักรยานยนต์
งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก
งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก
งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
ไบค์เซอร์วิส (Bike Services)
งานติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์
งานติดตั้งกระจกบังลมรถยนต์
งานซ่อมสีรถยนต์
งานซ่อมตัวถังรถยนต์
งานผสมสีเมทัลลิค
งานผสมสีโซลิด
งานเตรียมพื้นสีรถยนต์
งานเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
งานตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
งานถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
งานติดตั้งแก๊ส NGV ในรถยนต์
งานติดตั้งแก๊ส LPG ในรถยนต์
พนักงานขับรถบรรทุกรับส่งสินค้า
คาร์แคร์คลินิก
งานบริการรับรถ
รวม 23 รายวิชา

จํานวนชั่วโมง
45
75
75
75
75
75
75
30
30
30
45
45
75
75
75
75
75
75
75
75
75
90
105

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานจักรยานยนต์
1101-1201
งานซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด

45 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู้เกี่ยวกับการทํางานของรถจักรยานยนต์หัวฉีดตามคู่มือกําหนด
เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด
ถอด ประกอบซ่อมปรับแต่ง วิเคราะห์ รถจักรยานยนต์หัวฉีดตามคู่มือกําหนด
วางแผนการซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีดเชิงธุรกิจ

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ ยวกั บการเลือก เตรีย ม ใช้และบํารุ งรั กษาเครื่ องมือเครื่ องจั กรและวัส ดุ
อุปกรณ์ การซ่อมระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงของรถจักรยานยนต์หัวฉีด เซนเซอร์ต่างๆระบบน้ํามัน
เชื้อเพลิงระบบจุดระเบิดการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องบํารุงรักษา และการประมาณราคาค่าบริการเชิง
ธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1. งานเลื อ ก เตรี ย ม ใช้ แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รและวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นการซ่ อ ม
รถจักรยานยนต์หัวฉีด
1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
2. การเตรียมรถจักรยานยนต์หัวฉีด
2. งานตรวจซ่ อมวิเ คราะห์ป ัญ หาข้อขัด ข้องบํ ารุ งรักษาระบบควบคุมการฉีด น้ํา มั นเชื้อเพลิ ง
รถจักรยานยนต์หัวฉีด
1. งานถอดชิ้นส่วนระบบคงบคุมการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง
2. งานประกอบชิ้นส่วนระบบควบคุมการฉีพน้ํามันเชื้อเพลิง
3. งานตรวจซ่อมวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องบํารุงรักษาเซนเซอร์
1. งานถอดชิ้นส่วนเซนเซอร์
2. งานถอดประกอบชิ้นส่วนเซนเซอร์

สาขวิชาช่างยนต์

6

หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
4. งานตรวจซ่อมวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องบํารุงรักษาระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
1. งานถอดชิ้นส่วนระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
2. งานประกอบชิ้นส่วนระบบน้ํามันเชื้อเพลิง
5. งานตรวจซ่อมวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องบํารุงรักษาระบบจุดระเบิด
1. งานถอดชิ้นส่วนระบบจุดระเบิด
2. งานประกอบชิ้นส่วนระบบจุดระเบิด
6. งานประมาณราคาค่าซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีดเชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด
การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

2
3

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน

40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

รถจักรยานยนต์หัวฉีด 1 สูบ 4 จังหวะไม่น้อยกว่า 110 cc. ระบบระบายความร้อนด้วยน้ํา
เครื่องมือพื้นฐาน
เครื่องมือพิเศษ
เครื่องมือวัดละเอียดทางกล
เครื่องมือวัดละเอียดทางไฟฟ้า
ลิฟท์ยกรถจักรยานยนต์
โต๊ะวางชั้นงาน 3 ชั้น
ตู้เครื่องมือ

สาขวิชาช่างยนต์
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด
- หนังสือหรือตําราซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด
- เว็บไซต์การซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์
- ศูนย์บริการหรือร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์หัวฉีด

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีพื้นความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้
2. มีพื้นความรู้หลักการทํางานของรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานจักรยานยนต์
1101-1301
งานบริการจักยานยนต์

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการบริการรถจักรยานยนต์ตามคู่มือกําหนด
2. เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การบริการรถจักรยานยนต์
3. ถอด ประกอบและบํารุงรักษารถจักรยานยนต์ตามคู่มือกําหนด

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ใน
การบริการเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ระบบจุดระเบิด ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบาย
ความร้อนระบบห้ามล้อ ระบบรองรับน้ําหนัก ระบบส่งกําลัง ระบบไฟฟ้าการบํารุงรักษาและตรวจสอบ
การบริการตามระยะเวลาที่กําหนด การประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์เชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1. งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการบริการ
รถจักรยานยนต์
1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
2. การเตรียมรถจักรยานยนต์
2. งานถอด ประกอบรถจักรยานยนต์
1. งานถอดชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์
2. งานประกอบชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์
3. งานบํารุงรักษาและตรวจสอบบริการรถจักรยานยนต์ตามระยะเวลาที่กําหนด
1. การบํารุงรักษารถจักรยานยนต์ตามระยะเวลาที่กําหนด
2. การตรวจสอบรถจักรยานยนต์ตามระยะเวลาที่กําหนด
4. งานประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานยนต์์เชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจบริการรถจักรยานยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเวลาฝึกอบรมตาม
หลักสูตร
รวม

2
3
4
5

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

40
30
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รถจักรยานยนต์์ 4 จังหวะ 100 – 125 cc.
รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ 100 – 125 cc. ระบบเกียร์อัตโนมัติ
เครื่องมือพื้นฐาน
เครื่องมือพิเศษซ่อมจักรยานยนต์
ลิฟท์ยกรถจักรยานยนต์
ป๊ัมลม
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ 36 Ah. 12-24 V.
ชุดเครื่องวัดละเอียด

สาขวิชาช่างยนต์

100

11

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือซ่อมรถจักรยานยนต์
- หนังสือหรือตําราซ่อมรถจักรยานยนต์
- เว็บไซต์การซ่อมรถจักรยานยนต์
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์
- ศูนย์บริการหรือร้านรับซ่อมรถจักรยานยนต์

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีพื้นความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานเครื่องยนต์เล็ก
1101-2301
งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊โซลีนเล็ก

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. การแสดงความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กตามคู่มือกําหนด
2. เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การซ่อมเครื่องยนต์์

แก๊สโซลีนเล็ก
3. ถอด ประกอบซ่อมบํารุงเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กตามคู่มือกําหนด
4. วางแผนการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กเชิงธุรกิจ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์
การซ่อมเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบน้ํามัน
เชื้อเพลิง ตรวจสภาพซ่อมเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็กแก้ไขข้อขัดข้องของระบบต่างๆ การบํารุงรักษา การ
ประมาณราคาค่าซ่อมเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม
เครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก
1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
2. การเตรียมเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก
2
งานถอด ประกอบเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก
1. งานถอดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก
2. งานประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก
3
งานตรวจสภาพชิ้นส่วนและแก้ไขปัญหาของเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก
1. การตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก
2. การแก้ไขปัญหาชิ้นส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก
4
งานบํารุงรักษาและบริการระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก
1. การบํารุงรักษาระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์์แก๊สโซลีนเล็ก
2. การบริการระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก

สาขวิชาช่างยนต์
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
5
งานประมาณราคาค่าซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กเชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

เครื่องมือประเมิน
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เกณฑ์การประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กแบบหน้าทองขาว อเนกประสงค์์ 1 สูบ 4 จังหวะความจุกระบอกสูบ

ไม่น้อยกว่า 150cc. พร้อมแท่นเครื่อง
2. เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กแบบ CDI อเนกประสงค์์ 1 สูบ 4 จังหวะ ความจุกระบอกสูบไมน้อย
กว่า 150cc. พร้อมแท่นเครื่อง
3. เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กแบบสะพายอเนกประสงค์1สูบ4จังหวะ ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า
30 cc.
4. เครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กแบบสะพายอเนกประสงค์1สูบ2 จังหวะ ความจุกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30 cc.
5. ป้ัมน้ําชนิดหอยโข่ง 3นิ้ว
6. เครื่องมือพื้นฐาน
7. เครื่องมือพิเศษ
8. เครื่องมือวัดละเอียดทางกล
9. ปั๊มลม 10 บาร์
10. ตู้วางเครื่องมือเคลื่อนที่ได้
11. โต๊ะวางชิ้นส่วน 3ชั้น ขนาด 65 x 90 x 50 cm
12. คอมพิวเตอร์ Notebook
13. เครื่องฉายทึบแสง
14. โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
15. ชุดเครื่องเสียง

สาขวิชาช่างยนต์

15

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก
- หนังสือหรือตําราซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก
- เว็บไซต์การซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์
- ศูนย์บริการหรือร้านรับซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีพื้นความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานเครื่องยนต์เล็ก
1101-2302
งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์์ดีเซลเล็กตามคู่มือกําหนด
2. เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์การซ่อมเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก
3. ถอด ประกอบซ่อมบํารุงเครื่องยนต์ดีเซลเล็กตามคู่มือกําหนด

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์
การซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก 4 จังหวะระบบประจุอากาศระบบหล่อลื่นระบบระบายความร้อน ระบบ
น้ํามันเชื้อเพลิง การใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานถอด ประกอบ ตรวจสภาพซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก
แก้ไขข้อขัดข้องของระบบต่าง ๆ การบํารุงรักษาการประมาณราคาค่าบริการเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมเครื่อง
ยนต์ดีเซลเล็ก
1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
2. การเตรียมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก
2
งานถอด ประกอบเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก
1. งานถอดชิ้นส่วนเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก
2. งานประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก
3
งานตรวจสภาพชิ้นส่วนและแก้ไขปัญหาของเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก
1. การตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก
2. การแก้ไขปัญหาชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก
4
งานบํารุงรักษาและบริการระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก
1. การบํารุงรักษาระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก
2. การบริการระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก
5
งานประมาณราคาค่าซ่อมเครื่องยนต์์ดีเซลเล็กเชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก
สาขวิชาช่างยนต์

18

การวัดและประเมินผล
เครื่องมือประเมิน
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

ที่
1
2
3

เกณฑ์การประเมิน
10

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก 1 สูบ 4 จังหวะไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า พร้อมแท่นเครื่อง
เครื่องทดสอบแรงดันหัวฉีด
เครื่องวัดกําลังอัด
เครื่องมือพื้นฐาน
เครื่องมือพิเศษในการซ่อมเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก
เครื่องมือวัดละเอียดทางกล
ป้ัมลม 10 บาร์
โต๊ะวางชิ้นส่วน 3 ชิ้น 65 x 90 x 50 cm
คอมพิวเตอร์ Notebook
เครื่องฉายทึบแสง
โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
ชุดเครื่องเสียง

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือซ่อมเครื่องยนต์์ดีเซลเล็ก
- หนังสือหรือตําราซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก
- เว็บไซต์การซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์
- ศูนย์บริการหรือร้านรับซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีพื้นความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้

สาขวิชาช่างยนต์

40
50
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานเครื่องยนต์
1101-3301
งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องยนต์ดีเซล
2. เลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานถอดประกอบชิ้นส่วนของ

เครื่องยนต์ดีเซล
3. ตรวจสภาพซ่อมแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือกําหนด
4. วางแผนบริการเครื่องยนต์ดีเซลเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการซ่อมเครื่องยนต์ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล ระบบประจุอากาศ
ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบต่าง ๆ
และการประมาณราคาค่าบริการ เชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานถอด ประกอบ
ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล
1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานถอด
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล
2. การเตรียมเครื่องยนต์ดีเซล
2
งานถอด ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล
1. การถอดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล
2. การประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล
3
งานตรวจสภาพและแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ดีเซล
1. การตรวจสภาพเครื่องยนต์ดีเซล
2. การแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์ดีเซล
4
งานประมาณราคาค่าบริการซ่อมเครื่องยนต์ดเซลเชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

สาขวิชาช่างยนต์
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การวัดและประเมินผล
เครื่องมือประเมิน
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

ที่
1
2
3

เกณฑ์การประเมิน
10

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ชุดฝึกเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ พร้อมแท่นเครื่องสามารถเคลื่อนที่ได้
เครื่องวัดกําลังอัด
มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล
เครื่องวัดรอบ
เครื่องมือวัดละเอียดทางกล
เครื่องมือพื้นฐาน
เครื่องมือพิเศษ
ไทม์มิ่งไลท์
โต๊ะปากกาขนาด 150 x 150 ซม.
ปากกาจับงานขนาด 12 นิ้ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 150 Ah
เครื่องอัดอากาศขนาด 10 บาร์
ตู้วางเครื่องมือเคลื่อนที่ได้
โต๊ะวางชิ้นส่วน 3 ชั้น ขนาด 65 x 90 x 50 cm
คอมพิวเตอร์ Notebook
เครื่องฉายทึบแสง
โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
ชุดเครื่องเสียงช่วยสอน

สาขวิชาช่างยนต์

40
50
100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือรายละเอียดการซ่อมเครื่องยนต์จากบริษัทผู้ผลิต
- หนังสืองานเครื่องยนต์ดีเซล
- ใบความรู้งานเครื่องยนต์ดีเซล
- ใบงานเครื่องยนต์ดีเซล
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์
- ศูนย์บริการรถยนต์

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีพื้นความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานเครื่องยนต์
1101-3302
งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
2. เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานถอด ประกอบชิ้นส่วน

ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
3. ถอด ประกอบ ตรวจสภาพเครื่องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือกําหนด
4. วางแผนบริการเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิ บัติการใช้เ ครื่องมือในการซ่อมเครื่องยนต์ชิ้น ส่วนเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระบบจุ ด
ระเบิด ระบบเชื้อเพลิง ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อลื่น แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบต่าง ๆ
และการประมาณราคาค่าบริการเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานถอด ประกอบ
ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานถอด
ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
2. การเตรียมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
2
งานถอด ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
1. การถอดชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
2. การประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
3
งานตรวจสภาพและแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
1. การตรวจสภาพเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
2. การแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
4
งานประมาณราคาค่าบริการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

สาขวิชาช่างยนต์
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การวัดและประเมินผล
เครื่องมือประเมิน
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน

ที่
1
2
3

เกณฑ์การประเมิน
10
40
50

รวม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 สูบ 4 จังหวะ พร้อมแท่นเครื่องสามารถเคลื่อนที่ได้
เครื่องวัดกําลังอัด
มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล
เครื่องวัดรอบ
เครื่องมือวัดละเอียดทางกล
เครื่องมือพื้นฐาน
เครื่องมือพิเศษ
ไทม์มิ่งไลท์
โต๊ะปากกาขนาด 150 x 150 ซม.
ปากกาจับงานขนาด 12 นิ้ว
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 150 Ah
เครื่องอัดอากาศขนาด 10 บาร์
ตู้วางเครื่องมือเคลื่อนที่ได้
โต๊ะวางชิ้นส่วน 3 ชั้น ขนาด 65 x 90 x 50 cm
คอมพิวเตอร์ Notebook
เครื่องฉายทึบแสง
โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
ชุดเครื่องเสียงช่วยสอน

สาขวิชาช่างยนต์

100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือรายละเอียดการซ่อม
- หนังสืองานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
- ใบความรู้งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
- ใบงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์
- ศูนย์บริการรถยนต์

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีพื้นความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
1101-7301
งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้หลักการทํางานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
2. เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานถอด ประกอบชิ้นส่วน

ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
3. วิเคราะห์ปรับแต่งเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
4. วางแผนบริการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีดเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
ระบบเชื้อเพลิง ระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจุดระเบิด ระบบควบคุมรอบเดินเบา วิเคราะห์
ปัญหาและวินิจฉัยข้อขัดข้องการปรับความเร็วรอบเดินเบาการตั้งมุมล่วงหน้าในการจุดระเบิด และการ
ประมาณราคาค่าบริการเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานตรวจสภาพวิเคราะห์เซนเซอร์ในระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
1. การถอด ประกอบเซนเซอร์ในระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
2. การตรวจสภาพวิเคราะห์เซนเซอร์ในระบบต่าง ๆ ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบ
หัวฉีด
2
งานวิเคราะห์รหัสสัญญาณของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
1. การอ่านรหัสวิเคราะห์สัญญาณของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
2. การวิเคราะห์รหัสสัญญาณข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
3
งานซ่อมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
1. การซ่อมแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
4
งานประมาณราคาค่าบริการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีดเชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

เครื่องมือประเมิน
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เกณฑ์การประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบ ECCS พร้อมแท่นเครื่องสามารถ

เคลื่อนที่ได้
2. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบ TCCS พร้อมแท่นเครื่อง
สามารถเคลื่อนที่ได้
3. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบ MPI พร้อมแท่นเครื่องสามารถ
เคลื่อนที่ได้
4. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบ PGMFI พร้อมแท่นเครื่อง
สามารถเคลื่อนที่ได้
5. ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด 4 สูบ 4 จังหวะ ระบบ KE พร้อมแท่นเครื่องสามารถ
เคลื่อนที่ได้
6. แผงสาธิตระบบน้ํามันเชื้อเพลิงอิเลกทรอนิกส์
7. เครื่องล้างหัวฉีดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
8. มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล
9. เครื่องวัดรอบ
10. เครื่องมือพื้นฐาน
11. เครื่องมือพิเศษ
12. ไทม์มิ่งไลท์
13. เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
14. เครื่องอัดอากาศขนาด 10 บาร์
15. ตู้วางเครื่องมือเคลื่อนที่ได้
16. โต๊ะวางชิ้นส่วน 3 ชั้น ขนาด 65 x 90 x 50 cm
17. คอมพิวเตอร์ Notebook
18. เครื่องฉายทึบแสง
19. โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
20. ชุดเครื่องเสียงช่วยสอน
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือรายละเอียดการซ่อมเครื่องยนต์จากบริษัทผู้ผลิต
- หนังสืองานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
- ใบความรู้งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
- ใบงานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนระบบหัวฉีด
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์
- ศูนย์บริการรถยนต์

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีพื้นความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้
2. มีพื้นฐานด้านเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

สาขวิชาช่างยนต์
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาช่างยนต์
1101-8101

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์

ไบค์เซอร์วิส (Bike Service)

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู้เกี่ยวกับการบริการรถจักรยานตามคู่มือกําหนด
เลือกเตรียม ใช้ และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การบริการรถจักรยาน
ถอดประกอบ บริการรถจักรยานตามคู่มือกําหนด
วางแผนการบริการรถจักรยานเชิงธุรกิจ

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมรถจักรยานแบบครบวงจร การบํารุงรักษาและตรวจสอบ การบริการตามระยะเวลาที่กําหนด การ
ประมาณค่าบริการรถจักรยานเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1
งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการบริการ
รถจักรยาน
1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
2. การเตรียมรถจักรยาน
2
งานถอด ประกอบรถจักรยาน
1. งานถอดชิ้นส่วนของรถจักรยาน
2. งานประกอบชิ้นส่วนของรถจักรยาน
3
งานบํารุงรักษาและตรวจสอบบริการรถจักรยานตามระยะเวลาที่กําหนด
1. การบํารุงรักษารถจักรยานตามระยะเวลาที่กําหนด
2. การตรวจสอบรถจักรยานตามระยะเวลาที่กําหนด
4
งานประมาณราคาค่าบริการรถจักรยานเชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจบริการรถจักรยาน
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การวัดและประเมินผล
เครื่องมือประเมิน
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน

ที่
1
2
3

รวม

เกณฑ์การประเมิน
20
40
40
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
รถจักรยานเสือหมอบ (Road bike). ระบบเกียร์ Shimano , Sram , Campaqnolo
รถจักรยานเสือภูเขา (Mountain Bike) ระบบเกียร์ Shimano , Sram
เครื่องมือพื้นฐาน ซ่อมจักรยาน
เครื่องมือพิเศษสําหรับ ซ่อมจักรยาน
Stand ซ่อมจักรยานแบบถอดล้อหน้าและแบบไม่ต้องถอดล้อ
เครื่องมือสําหรับทํา Bike Fitting
เครื่องวัดค่าความเร็ว แบบต่าง ๆ ทั้งความเร็วรถ ความเร็วรอบขาจาน เครื่องวัดการเต้น
ของหัวใจ
8. ชุดเครื่องแต่งกายสําหรับจักรยานเพื่อความปลอดภัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือซ่อมรถจักรยาน
- หนังสือหรือตําราซ่อมรถจักรยาน
- เว็บไซต์การซ่อมรถจักรยาน http://www.duckingtiger.com/
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างจักรยาน
- ศูนย์หรือร้านรับซ่อมรถจักรยาน

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีพื้นความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้

สาขวิชาช่างยนต์
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
1101-8102
งานติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ตามคู่มือที่กําหนด
เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ตามคู่มือที่กําหนด
ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์คู่มือที่กําหนด
วางแผนการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์เชิงธุรกิจ

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เลือกฟิล์มกรองแสง ติดฟิล์มกรองแสง ตัดฟิล์มกรอง
แสงตามคู่มือที่กําหนด การติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์เชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1. งานเลือก เตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์
1. การเลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์
2. การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. งานเลือกชนิดและความเข้มของฟิล์มกรองแสง
1. การเลือกเลือกชนิดฟิล์มกรองแสง
2. การเลือกความเข้มของฟิล์มกรองแสง
3. งานติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์
1. การใช้อุปกรณ์ติดฟิล์มกรองแสง
2. การเลือกใช้สถานที่ติดฟิล์มกรองแสง
4. งานติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์เชิงธุรกิจ
1. การคํานวณคิดต้นทุนและค่าบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจติดฟิล์มกรองแสง
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การวัดและประเมินผล
เครื่องมือประเมิน
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

ที่
1
2
3

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชุดฝึกกระจกหน้ารถยนต์
ชุดฝึกประตูพร้อมกระจกบังลมด้านข้างรถยนต์
ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ (500x 2 ตารางฟุต)
ยางรีดฝ้า
มีดโปว์ (พลาสติกส์) รีดฟิล์ม
แท่นตัดฟิล์ม
ด้ามมีดพร้อมใบมีด
ไดร์เป่าร้อน
กระดาษทิชชู
น้ํายาติดฟิล์มกรองแสง
เครื่องมือพื้นฐาน
คอมพิวเตอร์ Notebook
เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
ชุดเครื่องเสียงช่วยสอน

สาขวิชาช่างยนต์
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50
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ใบความรู้ในเรื่องของการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์
- ใบงานปฏิบัติในเรื่องของการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์
- ร้านจําหน่าย ประกอบ ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีพื้นฐานความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
1101-8103
งานติดตั้งกระจกบังลมรถยนต์

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เรื่องติดตั้งกระจกรถยนต์ เครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้งกระจกบังลมรถยนต์
2. ติดตั้งกระจกบังลมรถยนต์
3. ประมาณราคาค่าบริการติดตั้งกระบังลมรถยนต์เชิงธุรกิจ

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิ บัติ เกี่ย วกั บประเภทและชนิด กระจกบั งลมรถยนต์ วิธี ติด ตั้งกระจกบังลมรถยนต์
เครื่องมืออุป กรณ์ ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน วางแผนการติดตั้งกระบั งลมรถยนต์เ ชิงธุรกิจโดย
คํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1.
ประเภทชนิดของกระจกบังลม และอุปกรณ์จับยึด
1. ชนิดกระจกบังลม
2. ชนิดขอบยาง
3. ชนิดกาวอัด
4. คิ้วและอุปกรณ์คิ้ว
2.
การถอด/ประกอบติดตั้งกระจกบังลม
1. การถอดกระจกบังลม
2. การประกอบติดตั้งกระจกบังลม
3.
งานคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการติดตั้งกระจกบังลม
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจการติดตั้งกระจกบังลมรถยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ทดสอบความรู้เรื่องประเภท/ชนิด แบบทดสอบ
กระจกบังลมและอุปกรณ์จับยึด
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

3

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

เครื่องดูดกระจก
มีดกรีดยางขอบกระจก
เครื่องเป่าลมร้อน
ไขควงงัดกิ๊ป
ไขควงปากแบน
แท่นวางกระจก
เครื่องดูดฝุ่น
ผ้าคลุมเบาะนั่งส่วนหน้า
ผ้าคลุมคอลโซลหน้า
ผ้าคลุมบังโคลนหน้า
ถุงมือผ้า
แว่นตาชนิดใส
ปืนยิงซิลิโคน
เครื่องขัดขอบกระจก
แปรงทาน้ํายาทําความสะอาดขอบกระจก

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือการติดตั้งกระจกรถยนต์
- หนังสือกระจกรถยนต์
2 แหล่งเรียนรู้
- สถานศึกษา
- สถานประกอบการ
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่จํากัดพื้นความรู้
สาขวิชาช่างยนต์

รายการ

เกณฑ์การประเมิน
10
30
60
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาช่างยนต์
1101-8201
งานซ่อมสีรถยนต์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
45 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แสดงความรูเกี่ยวกับการซ่อมสีรถยนต์
เลือก เตรียมใช้ และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ซ่อมสีรถยนต์
การเตรียมผิวงานตามคู่มือ
ผสมสีและพ่นสีตามคู่มือ
ขัดแต่งผิวสีตามคู่มือ
ตรวจสอบผิวสีตามคู่มือ
วางแผนการซ่อมสีรถยนต์เชิงธุรกิจ

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเลื อ ก เตรี ย ม ใช้ แ ละบํ า รุ งรั ก ษาเครื่ องมื อ เครื่ อ งจั ก รและวั ส ดุ
อุปกรณ์ซ่อมสีรถยนต์ การโป๊วสีการขัดแต่งสีโป๊ว การผสมสี การติดกระดาษ การทํางานของปืนพ่นสี
การพ่นสีการขัดผิวสี การตรวจสอบผิวสีและคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม การซ่อมสีรถยนต์เชิง
ธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1. งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การซ่อมสีรถยนต์
1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน
2. การเลือกสีโป๊ว สีพ่น กระดาษ กระดาษกาว กระดาษทราย
2. งานซ่อมสีรถยนต์
1. การเตรียมผิวงาน
2. การผสมสี
3. การติดกระดาษ
4. การพ่นสี
5. การขัดสี

สาขวิชาช่างยนต์
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
3. งานตรวจสอบสี
1. หลักการตรวจสอบสี
2. วิธีการตรวจสอบผิวสี
4. งานซ่อมสีรถยนต์เชิงธุรกิจ
1. การคํานวณคิดต้นทุนและค่าบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมสีรถยนต์
การวัดและประเมินผล
เครื่องมือประเมิน
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

ที่
1
2
3

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ห้องพ่นสี
ปืนพ่นสี
เครื่องชั่งสี
แสตนยึดชิ้นงาน
ถ้วยใส่สี
แกนกวนสี
กรองสี
แว่นตานิรภัย (ชนิดใส)
หน้ากากนิรภัย (กันสารเคมีและฝุ่นละออง)
ถุงมือป้องกันสารเคมี
เครื่องขัดวิงเกิล
เครื่องขัดดับเบิล
เครื่องขัดออบิทอล
เครื่องอบสีโป๊วอินฟาเรด
มีดโป๊ว
ไม้รองขัด S , M , L
ปืนลม
โฟมรองพื้น

สาขวิชาช่างยนต์

เกณฑ์การประเมิน
10
40
50
100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือการซ่อมสีรถยนต์
- หนังสือหรือตําราการซ่อมสีรถยนต์
- เวบไซต์การซ่อมสีรถยนต์
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการแผนกช่างยนต์
- สถานประกอบการรับซ่อมสีรถยนต์

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์

43

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
1101-8202
งานซ่อมตัวถังรถยนต์

45 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการซ่อมชิ้นส่วนและตัวถังรถยนต์
2. ซ่อมและประกอบชิ้นส่วนและตัวถังรถยนต์
3. วางแผนซ่อมตัวถังรถยนต์เชิงธุรกิจ

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บโครงสร้ า งของตั ว ถั งรถยนต์ ผลของการกระแทกและการดู ด ซั บ แรง
กระแทกของตัวถังรถยนต์เครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมตัวถังรถยนต์การถอด ประกอบชิ้นส่วนการซ่อม
ชิ้นส่วนการเชื่อมตัวถังการวางแผนการซ่อมตัวถังรถยนต์เชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1. งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การซ่อมตัวถัง
รถยนต์
1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์การซ่อม
ตัวถังรถยนต์
2. การกําหนดขอบเขตความเสียหาย
2. งานถอดประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
1. หลักการถอดประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
2. การถอดประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ด้วยเครื่องมือถอดประกอบ
3. งานซ่อมชิ้นส่วนตัวถัง
1. การซ่อมชิ้นส่วนด้วย ค้อน และค้อนตู๊
2. การซ่อมชิ้นส่วนด้วยเครื่องเชื่อมวอชเชอร์เวลเดอร์ และพาวเวอร์ล๊อคสแตนด์
4. งานเชื่อมชิ้นส่วนตัวถัง
1. หลักการเชื่อมชิ้นส่วนตัวถัง
2. การเชื่อมชิ้นส่วนตัวถัง
6. งานซ่อมตัวถังเชิงธุรกิจ
1. การวางแผนและดําเนินธุรกิจซ่อมตัวถังรถยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

เครื่องมือประเมิน
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. ชุดเครื่องมือช่างซ่อมตัวถัง (1 ชุด มี 65 ชิ้น)
2. เครื่องมือถอดคิ้ว
3. เครื่องดึงตัวถังชนิดรางฝังพื้น
4. เครื่องดึงตัวถังชนิดแท่นระดับ
5. ชั้นวางชิ้นส่วน
6. ชุดค้อนเคาะขึ้นรูป
7. เครื่องทดสอบระดับผิวงาน
8. บรรทัดเหล็ก
9. แสตนยึดชิ้นงาน
10. เครื่องวอชเชอร์เวลเดอร์พร้อมอุปกรณ์
11. ชุดเพาเวอร์ล็อคแสตน
12. เครื่องขัดลอกผิวสี
13. ตะไบชุดเล็ก
14. เครื่องขัดสายพาน
15. ปืนเป่าลม
16. เครื่องเชื่อมคาร์บอนไดออกไซด์
17. สว่านลมหรือเครื่องเจาะรู
18. คีมล็อค 9R
19. คีมล็อค 11R
20. หินเจียร์ลม
21. คีมตัด
22. แสตนวางชิ้นงานเชื่อม
23. หน้ากากเชื่อมคาร์บอนไดออกไซด์
24. ถุงมือหนัง
25. แว่นตานิรภัย (ชนิดใส่)
26. ดินสอเทียน
27. ปั๊มลมพร้อมเรกกูเรเตอร์
28. เครื่องไล่ความชื้น
29. เครื่องมือตรวจสอบผิวงาน (รากู)
สาขวิชาช่างยนต์

เกณฑ์การประเมิน
10
40
50
100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือการซ่อมตัวถังรถยนต์จากบริษัทผู้ผลิต
- ใบงาน
- แผนการสอน
- ใบความรู้
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการตัวถังรถยนต์
- สถานประกอบการ

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์

47

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาช่างยนต์
1101-8301
งานผสมสีเมทัลลิค

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการผสมสีพ่นรถยนต์ชนิดเมทัลลิค เลือกใช้แม่สีตามมาตรฐานการผสมสี
2. เลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ผสมสีเมทัลลิค
3. ผสมสีเมทัลลิคตามสูตรที่กําหนด

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกเตรียมใช้วัสดุและบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุการเตรียมผิวงาน
การผสมสีและวิธีพ่นแผ่นเทียบสี การดําเนินธุรกิจงานช่างผสมสี
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1
งานเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการผสมสีเมทัลลิค
1. หลักการเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานผสมสี
2. การเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานผสมสี
2
งานผสมสีเมทัลลิค
1. ขั้นตอนการกําหนดน้ําหนักสี
2. การผสมสีตามสูตรสี
3
งานพ่นเทียบสี
1. การเตรียมแผ่นเทียบสี
2. การพ่นแผ่นเทียบสี
3. การตรวจสอบความเหมือนของสี
4
งานผสมสีเชิงธุรกิจ
1. การคํานวณต้นทุนและค่าบริการ
2. วางแผนและดําเนินธุรกิจงานช่างผสมสี

สาขวิชาช่างยนต์
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การวัดและประเมินผล
เครื่องมือประเมิน
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

ที่
1
2
3

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

แท่นกวนแม่สี
ตู้พ่นแผ่นเทียบสี
ปืนพ่นสี
เครื่องชั่งสีแบบดิจิตอล
เครื่องอัดอากาศ
ห้องพ่นสี
เครื่องขัดซิงเกิ้ล
เครื่องขัดดับเบิ้ล
ค้อนปลายแหลม
เครื่องขัดออบิทอล
เครื่องอบสีโป๊วอินฟาเรด
มีดโป๊ว
ไม้รองขัด S , M , L
โฟมรองขัด
ปืนพ่นสีพื้น
โฟมรองขัด
ปืนลม
ไม้กวนสี
ถาดอลูมิเนียมก้นลึก
แปรงขนอ่อน
แปรงทองเหลือง
กระดานผสมสีโป๊ว
แกนถ้วยใส่สี
กรองสี
กระดานฝึกพ่นสี
หน้ากากพ่นสี
แว่นตาใส

สาขวิชาช่างยนต์

เกณฑ์การประเมิน
10
40
50
100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือมาตรฐานการผสมสีรถยนต์ จากบริษัทผู้ผลิต
- ใบความรู้งานเรื่องการผสมสีรถยนต์
- ใบงานเรื่องการผสมสีรถยนต์
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างซ่อมสีรถยนต์
- ศูนย์บริการมาตรฐานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
- เวบไซต์เกี่ยวกับสีรถยนต์

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 12 ปีขึ้นไป
2. อ่านและเขียนภาษาไทยได้

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาช่างยนต์
1101-8302
งานผสมสีโซลิด

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการผสมสีพ่นรถยนต์ชนิดโซลิดและเลือกใช้แม่สีตามมาตรฐานการผสมสี
2. เลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ผสมสีโซลิด
3. ผสมสีโซลิดตามสูตรที่กําหนด

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ การเตรียมผิวงาน การผสมสี
และวิธีพ่นแผ่นเทียบสี การดําเนินธุรกิจช่างผสมสีโซลิด
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1
งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในการผสมสีโซลิด
1. หลักการเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2
งานผสมสีโซลิด
1. การกําหนดน้ําหนักสีที่ต้องการตามขั้นตอน
2. การผสมสีตามสูตรสี
3
งานพ่นเทียบสี
1. การเตรียมแผ่นเทียบสี
2. การพ่นแผ่นเทียบสี
3. การตรวจสอบความเหมือนของสี
4
งานผสมสีเชิงธุรกิจ
1. การคํานวณต้นทุนและค่าบริการ
2. วางแผนและดําเนินธุรกิจงานช่างผสมสี

สาขวิชาช่างยนต์
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การวัดและประเมินผล
เครื่องมือประเมิน
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

ที่
1
2
3

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

แท่นกวนแม่สี
ตู้พ่นแผ่นเทียบสี
ปืนพ่นสี
เครื่องชั่งสีแบบดิจิตอล
เครื่องอัดอากาศ
ห้องพ่นสี
เครื่องขัดซิงเกิ้ล
เครื่องขัดดับเบิ้ล
ค้อนปลายแหลม
เครื่องขัดออบิทอล
เครื่องอบสีโป๊วอินฟาเรด
มีดโป๊ว
ไม้รองขัด S , M , L
โฟมรองขัด
ปืนพ่นสีพื้น
โฟมรองขัด
ปืนลม
ไม้กวนสี
ถาดอลูมิเนียมก้นลึก
แปรงขนอ่อน
แปรงทองเหลือง
กระดานผสมสีโป๊ว
แกนถ้วยใส่สี
กรองสี
กระดานฝึกพ่นสี
หน้ากากพ่นสี
แว่นตาใส

สาขวิชาช่างยนต์

เกณฑ์การประเมิน
10
40
50
100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือมาตรฐานการผสมสีรถยนต์ จากบริษัทผู้ผลิต
- ใบความรู้งานเรื่องการผสมสีรถยนต์
- ใบงานเรื่องการผสมสีรถยนต์
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างซ่อมสีรถยนต์
- ศูนย์บริการมาตรฐานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
- เวบไซต์เกี่ยวกับสีรถยนต์

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 12 ปีขึ้นไป
2. อ่านและเขียนภาษาไทยได้

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
1101-8303
งานเตรียมพื้นสีรถยนต์

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู้เกี่ยวกับการเตรียมพื้นสีรถยนต์
เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ สีพื้นรถยนต์ สีโป๊ว สีพื้น ตามคู่มือ
โป๊วสีและขัดแต่งผิวงานตามคู่มือที่กําหนด
พ่นสีรองพื้น พ่นสีพื้นตามคู่มือที่กําหนด

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การกําหนด
ขอบเขตความเสียหาย การผสมสีโป๊ว การพ่นสี การขัดผิวสีโป๊ว การกําหนดเวลาเตรียมพื้นสีเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1
งานเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเตรียมพื้นสีรถยนต์
1. หลักการเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุ และอุปกรณ์
2. การเลือกเตรียมใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2
งานประเมินความเสียหาย
1. การประเมินความเสียหาย
2. การกําหนดขอบเขตความเสียหาย
3
งานเตรียมพื้น
1. การขัดลอกสีผิวตามขั้นตอนที่กําหนด
2. การผสมสีรองพื้นและการพ่นสีรองพื้นตามขั้นตอนที่กําหนด
3. การผสมสีโป๊ว และการโป๊วสีตามขั้นตอนที่กําหนด
4. การขัดผิวสีโป๊วตามขั้นตอนที่กําหนด
5. การตรวจสอบและเก็บรายละเอียดพื้นผิวงานตามขั้นตอนที่กําหนด
6. การกําหนดเวลาการปฏิบัติงานและวางแผนเชิงธุรกิจ

สาขวิชาช่างยนต์
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การวัดและประเมินผล
เครื่องมือประเมิน
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

ที่
1
2
3

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ปั๊มลม
เครื่องปรับปรังคุณภาพลม
สายลม
เครื่องขัดซิงเกิ้ลแอ๊ดชั่น
เครื่องขัดดับเบิ้ล แอ๊ดชั่น
ห้องพ่นสี
ปืนพ่นสี
ไม้รองพื้น
เครื่องอบสีโป๊ว
เครื่องชั่งสี
มีดโป๊ว

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือมาตรฐานการเตรียมพื้นสีรถยนต์ จากบริษัทผู้ผลิต
- ใบความรู้งานถอดและประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
- ใบงานถอดและประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างซ่อมสีรถยนต์
- ศูนย์บริการมาตรฐานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
- เวบไซต์เกี่ยวกับสีรถยนต์

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 12 ปีขึ้นไป
2. อ่านและเขียนภาษาไทยได้

สาขวิชาช่างยนต์

เกณฑ์การประเมิน
10
40
50
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
1101-8304
งานเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถัง

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
2. เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วน

ตัวถังรถยนต์
3. เคาะขึ้นรูปและตรวจสอบความเรียบร้อยชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
4. ประมาณราคาค่าบริการการเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และการเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ กําหนดขอบเขต
ความความเสียหาย การประมาณราคาค่าบริการเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถัง
รถยนต์
2. การเตรียมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
2
งานเคาะขึ้นรูปและตรวจสอบความเรียบร้อยชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
1. การเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
2. การตรวจสอบความเรียบร้อยชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
3
งานประมาณราคาค่าบริการเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังเชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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การวัดและประเมินผล
เครื่องมือประเมิน
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

ที่
1
2
3

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

บังโคลนหน้ารถยนต์
ฝากระโปรงหน้ารถยนต์
ค้อนปลายขวาง
ค้อนปลายตรง
ค้อนปลายแหลม
ค้อนไม้
ค้อนยาง
ค้อนตู๊เหล็ก
ค้อนตู๊เหล็กโค้งมน
ค้อนตู๊หลังเต่า
ค้อนกระตุก
เครื่องทดสอบระดับผิวงาน
บรรทัดเหล็ก
แสตนยึดชิ้นงาน
ถาดอลูมิเนียม
ตู้เก็บเครื่องมือส่วนบุคคล
ปลั๊กอุดหู
ถุงมือผ้า
แว่นตาชนิดใส

สาขวิชาช่างยนต์

เกณฑ์การประเมิน
10
40
50
100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือมาตรฐานการซ่อมตัวถังรถยนต์ จากบริษัทผู้ผลิต
- ใบความรู้งานเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถัง
- ใบงานเคาะขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถัง
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการตังถังรถยนต์
- ศูนย์บริการรถยนต์

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีพื้นความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์

61

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
1101-8305
งานตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ตัดเปลี่ยน

ชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
2. ตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
3. ประมาณราคาค่าตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ความปลอดภัยใน
การทํ า งาน การประมาณราคาและวางแผนการประกอบกิ จ การเชิ ง ธุ ร กิ จ โดยคํ า นึ ง ถึ งการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อม
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1
ความรู้การตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
1. หลักการตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
2. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
2
ตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ตรวจความเรียบร้อยหลังจากตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
1. ส่วนของตัวถัง
2. ส่วนของแชสซิส
3
การประมาณราคาการตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
1. การประมาณราคาชิ้นส่วนและค่าบริการ
2. การวางแผนการตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์เชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการรักษา
สิ่งแวดล้อม

สาขวิชาช่างยนต์
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
ทดสอบความรู้ ก่ อ นและหลั ง การ แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ฝึกอบรม
การใช้ เครื่ องมื อตั ด เปลี่ ยนชิ้ นส่ ว น แบบประเมินฯ/แบบทดสอบ
ตัวถังรถยนต์
การตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ แบบประเมินการปฏิบัติงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. ปั้มลม
2. เลื่อยลม
3. หินเจียรนัย
4. สว่านลม
5. ปืนลม
6. เครื่องเชื่อม CO2
7. เครื่องเชื่อมแก๊สอะเซทีลีน
8. ไขควงปากแบน
9. ไขควงปากแฉก
10. ค้อนหัวกลม
11. คีมล็อค 9 R
12. คีมล็อค 11 R
13. คีมตัดลวด
14. แว่นตาชนิดใส
15. แว่นตาเชื่อมแก๊ส
16. หน้ากากเชื่อม CO2
17. ประแจแหวนปากตาย
18. ประแจล็อค พร้อมด้าม
19. ถุงมือหนัง
20. ถุงมือผ้า
21. เอี้ยมป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม
22. ปลอกแขนหนังป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม
23. ปลอกขาหนังป้องกันสะเก็ดไฟเชื่อม

สาขวิชาช่างยนต์

เกณฑ์การประเมิน
10
30
60
100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ บริษัทผู้ผลิตรถยนต์
2 แหล่งเรียนรู้
- สถานศึกษา
- สถานประกอบการ
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่จํากัดพื้นความรู้

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
1101-8306
งานถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
2. ถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ตามคู่มือที่กําหนด
3. ประมาณราคาค่าถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์เชิงธุรกิจ

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกเตรียมใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
การบํ ารุ งรั กษาเครื่ องมือ และอุ ป กรณ์ การวางแผนการดํา เนิ นธุ ร กิ จถอดและประกอบชิ้ น ส่ วนของ
รถยนต์
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1
งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการถอดและประกอบชิ้นส่วน
รถยนต์
1. หลักการเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
2. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2
งานถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์
1. การกําหนดเวลาการถอด
2. การกําหนดเวลาการประกอบ
3
งานถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์เชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจถอดและประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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การวัดและประเมินผล
เครื่องมือประเมิน
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

ที่
1
2
3

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ไขควงปากแบน
ไขควงแฉก
ไขควงบล็อก
ไขควงงัดกิ๊ป
ประแจปากผสม
ประแจบล็อก
ด้ามขันกรอกแกรก
ด้ามขันยาว
บล็อกลม
ปืนลม
ค้อนหัวกลม
ค้อนพลาสติก
ค้อนยาง
ตู้เก็บเครื่องมือส่วนบุคคล
ถุงมือผ้าแว่นตาชนิดใส

สาขวิชาช่างยนต์

เกณฑ์การประเมิน
10
40
50
100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือมาตรฐานการถอดประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ จากบริษัทผู้ผลิต
- ใบความรู้งานถอดและประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
- ใบงานถอดและประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างยนต์
- ศูนย์บริการรถยนต์

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ไม่จํากัดพื้นความรู้

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์

69

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
1101-8307
งานติดตั้งแก๊ส NGV ในรถยนต์

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบแก๊ส NGV ที่ใช้กับรถยนต์ตามคู่มือกําหนด
เลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือติดตั้งระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์ตามคู่มือกําหนด
แก้ไขปรับจูนระบบแก๊ส NGV ตามคู่มือกําหนด
วางแผนการติดตั้งระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์เชิงธุรกิจ

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบแก๊สรถยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ในงานติดตั้งและ
ระบบความปลอดภัยตามตามคู่มือกําหนดวิธีการตรวจซ่อม บํารุงรักษาแก้ไขและประมาณราคาของ
ระบบแก๊ส NGV การติดตั้งระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์เชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1. หลักการทํางานระบบแก๊ส NGV ที่ใช้กับรถยนต์
2. งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบแก๊ส NGV ที่ใช้กับรถยนต์
1. การเลือกอุปกรณ์ระบบแก๊ส NGV ที่ใช้กับรถยนต์
2. การเลือกระบบติดตั้ง NGV ที่ใช้กับรถยนต์
3. งานติดตั้ง อุปกรณ์เชื้อเพลิงแก๊ส NGV
1. การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานติดตั้ง อุปกรณ์เชื้อเพลิงแก๊ส NGV
2. การใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะระบบเชื้อเพลิงแก๊ส NGV
4. งานแก้ไขปรับจูนระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์
1. การปรับจูนระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์
2. การตรวจสอบการทํางานของระบบแก๊ส NGV ตามคู่มือที่กําหนด
5. งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแก๊ส NGV เชิงธุรกิจ
1. การคํานวณคิดต้นทุนและค่าบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจติดตั้งอุปกรณ์ระบบแก๊ส NGV

สาขวิชาช่างยนต์
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การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

2
3

เกณฑ์การประเมิน
10

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดตั้งแก๊ส NGV ระบบดูดพร้อมแท่นเคลื่อนที่ได้
ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดตั้งแก๊ส NGV ระบบหัวฉีดพร้อมแท่นเคลื่อนที่ได้
อุปกรณ์แก๊ส NGV ระบบดูด
อุปกรณ์แก๊ส NGV ระบบหัวฉีด
เครื่องมือพื้นฐาน
เครื่องมือพิเศษที่ติดตั้งแก๊ส
ลิฟท์ยกรถ 2 เสา
มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล
เครื่องเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์
เครื่องตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
หินเจียร์มือ 4 นิ้ว
ชุดเครื่องมือดัดท่อ
ชุดเครื่องมือบานท่อ
เครื่องตรวจเช็ครอยรั่วแก๊ส
สว่านมือ ,พร้อมชุดดอกเจาะ
หัวแร้งปืน
คอมพิวเตอร์ในการจูนพร้อมโปรแกรม
โครงเลื่อยตัดเหล็กพร้อมใบเลื่อย
คอมพิวเตอร์ Notebook
เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
ชุดเครื่องเสียงช่วยสอน

สาขวิชาช่างยนต์

40
50
100

71

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือการติดตั้งระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์
- ใบความรู้ในเรื่องระบบ NGV ในรถยนต์
- ใบงานการติดตั้งระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการติดตั้งระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์
- ร้านจําหน่าย ประกอบ ติดตั้งระบบแก๊ส NGV ในรถยนต์

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีพื้นฐานความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
1101-8308
งานติดตั้งแก๊ส LPG ในรถยนต์

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู้เกี่ยวกับระบบแก๊ส LPG ที่ใช้กับรถยนต์ตามคู่มือกําหนด
เลือกเตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์ตามคู่มือกําหนด
แก้ไขปรับจูนระบบแก๊ส LPG ตามคู่มือกําหนด
วางแผนการติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์เชิงธุรกิจ

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบแก๊สรถยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ในงานติดตั้งและ
ระบบความปลอดภัยตามคู่มือกําหนดวิธีการตรวจซ่อม บํารุงรักษาแก้ไขและประมาณราคาของระบบ
แก๊ส LPG การติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์เชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1. หลักการทํางานระบบแก๊ส LPG ที่ใช้กับรถยนต์
2. งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาชิ้นส่วนอุปกรณ์ระบบแก๊ส LPG ที่ใช้กับรถยนต์
1. การเลือกอุปกรณ์ระบบแก๊ส LPG ที่ใช้กับรถยนต์
2. การเลือกระบบติดตั้งLPGที่ใช้กับรถยนต์
3. งานติดตั้ง อุปกรณ์เชื้อเพลิงแก๊ส LPG
1. การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐานติดตั้ง อุปกรณ์เชื้อเพลิงแก๊สLPG
2. การใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะระบบเชื้อเพลิงแก๊ส LPG
4. งานแก้ไขปรับจูนระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์
1. การปรับจูนระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์
2. การตรวจสอบการทํางานของระบบแก๊ส LPG ตามคู่มือที่กําหนด
5. งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบแก๊ส LPG เชิงธุรกิจ
1. การคํานวณคิดต้นทุนและค่าบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจติดตั้งอุปกรณ์ระบบแก๊ส LPG

สาขวิชาช่างยนต์
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การวัดและประเมินผล
เครื่องมือประเมิน
แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

ที่
1
2
3

เกณฑ์การประเมิน
10

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดตั้งแก๊ส LPG ระบบดูดพร้อมแท่นเคลื่อนที่ได้
ชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดตั้งแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดพร้อมแท่นเคลื่อนที่ได้
อุปกรณ์แก๊ส LPG ระบบดูด
อุปกรณ์แก๊ส LPG ระบบหัวฉีด
เครื่องมือพื้นฐาน
เครื่องมือพิเศษที่ติดตั้งแก๊ส
ลิฟท์ยกรถ 2 เสา
มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล
เครื่องเชื่อมแก๊สพร้อมอุปกรณ์
เครื่องตัดไฟเบอร์ 14 นิ้ว
เครื่องเชื่อมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
หินเจียร์มือ 4 นิ้ว
ชุดเครื่องมือดัดท่อ
ชุดเครื่องมือบานท่อ
เครื่องตรวจเช็ครอยรั่วแก๊ส
สว่านมือ , พร้อมชุดดอกเจาะ
หัวแร้งปืน
คอมพิวเตอร์ในการจูนพร้อมโปรแกรม
โครงเลื่อยตัดเหล็กพร้อมใบเลื่อย
คอมพิวเตอร์ Notebook
เครื่องฉายวีดีโอโปรเจคเตอร์
โปรเจคเตอร์พร้อมจอ
ชุดเครื่องเสียงช่วยสอน

สาขวิชาช่างยนต์

40
50
100

75

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือการติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์
- ใบความรู้ในเรื่องระบบ LPG ในรถยนต์
- ใบงานการติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์
แหล่งเรียนรู้
- ห้องติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์
- ร้านจําหน่าย ติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีพื้นฐานความรู้อ่านและเขียนภาษาไทยได้

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์

77

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
1101-8309
พนักงานขับรถบรรทุกรับส่งสินค้า

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู้เกี่ยวกับรถยนต์บันทึกตามกฎหมายพระราชบัญญัติขนส่งทางบก
แสดงความรู้เกี่ยวกับการบํารุงรักษารถยนต์บรรทุกตามคู่มือ
ควบคุมรถยนต์บรรทุกภายใต้พระราชบัญญัติขนส่งทางบกได้ตามกฎหมายกําหนด
วางแผนประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าเชิงธุรกิจโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติขนส่งทางบก การออกตัวรถยนต์บรรทุก และ
บังคับทิศทางรถยนต์บรรทุก การจอดรถยนต์บรรทุกอย่างปลอดภัย การบํารุงรักษารถยนต์บรรทุก การ
ดําเนินธุรกิจขนส่งสินค้าโดยคํานึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1
ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายพระราชบัญญัติขนส่งทางบก
1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติขนส่งทางบกรถยนต์บรรทุก
2. การประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า
2
งานตรวจเช็คระบบต่าง ๆ ของรถยนต์บรรทุก
1. การตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์
2. การตรวจเช็คระบบเครื่องล่างและส่งกําลัง
3. การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า
3
งานควบคุมรถยนต์บรรทุก
1. การออกตัว , การควบคุม , การจอดรถยนต์บรรทุก
2. การใช้สัญญาณไฟ
3. การถอยหลังรถยนต์บรรทุก
4
งานวางแผนธุรกิจโดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม

สาขวิชาช่างยนต์
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม
ทดสอบความรู้ เ กี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
ขนส่งทางบก
ทดสอบการบํารุงรักษารถยนต์บรรทุกตาม
คู่มือการควบคุมรถยนต์บรรทุก
รวม

เครื่องมือประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
10
แบบทดสอบ
20
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
20
แบบทดสอบ
50

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. รถยนต์บรรทุก
2. กรวยจราจร
3. ชุดสาธิตการบังคับจําลองเหตุการณ์จริง (สิมูเรเตอร์)

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือรายละเอียดการบํารุงรักษารถยนต์บรรทุก
- หนังสือความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติขนส่งทางบก
- CD อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติขนส่งทางบก
2 แหล่งเรียนรู้
- สถานศึกษา
- สถานประกอบการ
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลและไม่พิการ
2. ไม่เป็นผู้พิการ

สาขวิชาช่างยนต์

100

79

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาช่างยนต์
1101-8310
คาร์แคร์คลินิก

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
90 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้ขั้นตอนการบริการล้างอัดฉีดรถยนต์ตามคู่มือที่กําหนด
2. เลือกเตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ทําความสะอาดรถยนต์ได้ตามคู่มือ

กําหนด
3. บริการงานการขัดเคลือบสีตามคู่มือที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการการล้างอัดฉีดรถยนต์ การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การ
ทําความสะอาดรถยนต์ การล้างห้องเครื่องยนต์ การบริการคาร์แคร์คลินิกเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1
งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ น้ํายาทําความสะอาดรถยนต์
1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ทําความสะอาด
รถยนต์
2. การเลือกใช้น้ํายาทําความสะอาด ภายนอกรถยนต์ ภายในรถยนต์ เคลือบเงาภายใน
รถยนต์เคลือบเงาล้อและกระบะ
3. ขั้นตอนการล้างอัดฉีดรถยนต์
2
งานบริการทําความสะอาดรถยนต์ภายนอกภายในและห้องเครื่อง
1. การทําความสะอาดรถยนต์ภายนอก ภายในด้วยน้ํายาทําความสะอาด
2. การทําความสะอาดห้องเครื่องและเคลือบห้องเครื่องโดยการใช้น้ํายาทําความสะอาด
3
งานบริการการขัดเคลือบสี
1. การทําความสะอาดพื้นผิวก่อนการเคลือบสี
2. การปรับพื้นผิวก่อนการเคลือบสี
3. การใช้เครืองมือขัดเคลือบสี
4
งานบริการคาร์แคร์ คลินิกเชิงธุรกิจ
1. การคํานวณคิดต้นทุนและค่าบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจคาร์แคร์ คลินิก

สาขวิชาช่างยนต์
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การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
รวม

2
3
5

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

40
50

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง เครื่องฉีดโฟม
เครื่องอัดอากาศ 10 Bar พร้อมอุปกรณ์
เครื่องดูดฝุ่นแบบ 3 มอเตอร์
เครื่องขัดสีแบบมอเตอร์
เครื่องขัดสีแบบแรงดันลม
ถังบรรจุน้ําขนาด 2000 ลิตร
เครื่องกรองน้ํา
ลิฟท์ 2 เสา ขนาด 2 ตัน
น้ํายาทําความสะอาดชนิดต่าง ๆ ( ขนาด 30 ลิตร )
ฟองน้ําแบบใยบวบล้างรถ
แปรงพลาสติก
ผ้าเช็ดชามัวร์
ผ้าเช็ดไมโครไฟเบอร์ 40 x 40 cm
ผ้าเช็ดไมโครไฟเบอร์ 1 x 2 m
ฟองน้ําแว๊กซ์ยาง
ฟองน้ําแว๊กซ์ภายใน
ปืนพ่นสีชนิดกาวีตี้
เครื่องซักเบาะพรม แบบกํามะหยี่
น้ํายาซักเบาะพรม
น้ํายาขัดสี ชนิดกลาง
น้ํายาขัดสี ชนิดละเอียด
น้ํายาเคลือบสี
น้ํายาฟอกเบาะ หนังเทียม หนังแท้ พลาสติก และไวนิล
เครื่องมือช่างยนต์พื้นฐาน

สาขวิชาช่างยนต์

100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือรายละเอียดศูนย์บริการล้างอัดฉีด
- หนังสืองานบํารุงรักษารถยนต์
- ใบความรู้งานบํารุงรักษารถยนต์
- ใบงานบํารุงรักษารถยนต์
แหล่งเรียนรู้
- ศูนย์บริการล้างอัดฉีด

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อ่านและเขียนภาษาไทยได้

สาขวิชาช่างยนต์

สาขวิชาช่างยนต์
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาช่างยนต์
1101-8401
งานบริการรับรถ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชางานบริการยานยนต์
90 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการบริการงานรับรถ
2. บริการรับรถผูม้ าใช้บริการตามขั้นตอน
3. ประเมินค่าใช้จา่ ยและระยะเวลาตามประเภทงานซ่อม

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการงานรับรถ การจัดตารางนัดหมาย การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ของผู้รับบริการ การประเมินราคาค่าใช้จ่ายเบื้องต้นตามประเภทงานซ่อม จัดทําบันทึกตรวจสอบการ
บริการซ่อม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการให้บริการผู้รับบริการ
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1
งานนัดหมาย
1. การจัดตารางนัดหมาย
2. การบันทึกความต้องการของลูกค้า
3. การทบทวนวัน วันที่ เวลาให้แก่ลูกค้า
4. การแจ้งเจ้าหน้าที่นัดหมายเพื่อทําการนัดหรือเปลียนแปลงการนัดหมายหรือยกเลิก
2
งานต้อนรับ
1. การกล่าวคําทักทายกับลูกค้าเมื่อมาถึง
2. การตรวจสอบประวัติการซ่อม
3. การสอบถามความต้องการของลูกค้า
4. การจัดเตรียมค่าใช้จ่ายและประมาณเวลาซ่อม
3
งานรับคําสั่งซ่อม
1. การระบุประเภทของงานซ่อม
2. การประเมินค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการซ่อม
3. การขออนุมัติการซ่อม
4
งานจ่ายงานและติดตามงานซ่อม
5
งานควบคุมคุณภาพ
4. ตรวจสอบการบันทึกของช่างพร้อมกับสําเนาใบสั่งซ่อมทั้งหมด

สาขวิชาช่างยนต์
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
6
งานส่งมอบรถ
1. การจัดเตรียมใบแจ้งหนี้
2. การตรวจยืนยันความเรียบร้อยของรถ
7
งานติดตามผลหลังการซ่อม
1. การติดติดต่อลูกค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจ
2. การบันทึกผลการติดตาม
การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ ก่ อ นและหลั ง การ
ฝึกอบรม
2 ทดสอบงานนัดหมาย งานต้อนรั บ
งานรับคําสั่งซ่อม งานจ่ายงานและ
ติดตามงานซ่อม
3 งานควบคุมคุณภาพ งานส่งมอบรถ
4 ทดสอบการติดตามผลหลังการซ่อม
5 ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมหลักสูตร
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รถยนต์
ผ้าคลุมเบาะ
ผ้าคลุมพวงมาลัย
ผ้าคลุมคันเกียร์
ผ้าปูพื้นรถยนต์
คอมพิวเตอร์พร้อมปริ๊นเตอร์
วิทยุสื่อสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ / สมาร์ทโฟน
คอนโทลบอร์ด

สาขวิชาช่างยนต์

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบทดสอบ

30

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบทดสอบ
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

30
30

100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- คู่มือที่ปรึกษางานบริการของบริษัทรถยนต์ต่าง ๆ
- หนังสือศูนย์บริการรถยนต์
- คู่มือชั่วโมงงานมาตรฐาน
2 แหล่งเรียนรู้
- สถานศึกษา
- สถานประกอบการ
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีพื้นความรู้มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

สาขวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
28
2
30

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

รหัสหลักสูตร
1102-1101
1102-1102
1102-1103
1102-1104
1102-1105
1102-1106
1102-1107
1102-1108
1102-1109
1102-1110
1102-1111
1102-1112
1102-1113
1102-1114
1102-1115
1102-1116
1102-1117
1102-1118
1102-1119
1102-1120
1102-1121
1102-1122
1102-1123
1102-1124
1102-1125
1102-1126
1102-1127

ชื่อหลักสูตร
งานเขียนตัวอักษรและตัดสติ๊กเกอร์
งานเขียนรูปภาพและตัดสติ๊กเกอร์
งานทําลูกกุญแจ
งานหล่อเรซิ่น
งานเจียรราบ
งานเจียรชิ้นงานทรงกระบอก
งานตรวจสอบชิ้นงาน
งานเจียรลับคมเครื่องมือตัด
งานกัดชิ้นงานเบื้องต้น
งานปรับฟิตชิ้นงาน
งานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล
งานซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส์
งานซ่อมบํารุงระบบไฮดรอลิกส์
งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซี
งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี
งานควบคุมและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire EDM
งานควบคุมและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire Cut
งานเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติด้วยโปรแกรม (CAD 2D)
งานเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติด้วยโปรแกรม (CAD 3D)
งานออกแบบแม่พิมพ์โลหะขั้นต้น
งานออกแบบแม่พิมพ์โลหะขั้นกลาง
งานออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกขั้นต้น
งานออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกขั้นกลาง
งานซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก
งานซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ
งานขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก
งานขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ

จํานวนชั่วโมง
12
12
12
12
18
18
18
24
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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ลําดับที่
28
29
30

รหัสหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
1102-1128 งานปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก
1102-1201 งานกลึงชิ้นงานเบื้องต้น
1102-1202 งานเขียนโปรแกรมสั่งงานการผลิตด้วยเครื่องกัด CNC
(CAD-CAM)
รวม 30 หลักสูตร

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

จํานวนชั่วโมง
30
40
40

91

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1101
งานเขียนตัวอักษรและตัดสติ๊กเกอร์

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการเขียนตัวอักษรและการตัดสติ๊กเกอร์ เครื่องตัดและการตัด
สติ๊กเกอร์
2. เขียนตัวอักษรโดยใช้คําสั่งตามที่กําหนด
3. ปรับแต่งตัวอักษรตามข้อความที่กําหนด
4. ปรับตั้งค่าเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ตามคู่มือการใช้งาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการความปลอดภัยในการทํางาน การเขียนตัวอักษรและการตัดสติ๊กเกอร์
คําสั่งสําหรับเขียนตัวอักษร การปรับแต่งตัวอักษร การปรับตั้งค่าของเครื่องตัดตัวอักษรในแผ่นสติ๊กเกอร์
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานเขียนตัวอักษรและการ
ตัดสติ๊กเกอร์
1. การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. การบํารุงรักษาเครื่องตัดสติ๊กเกอร์
2
การเขียนตัวอักษรโดยใช้คําสั่งตามโปรแกรม
1. การเลือกรูปแบบตัวอักษร
2. การปรับแต่งตัวอักษรด้วยคําสั่งต่าง ๆ
3. การเลือกใช้สีและการวางแบบ
3
การตั้งค่าเครื่องตัดสติ๊กเกอร์
1. การเลือกตั้งค่าให้กับงานตัดสติ๊กเกอร์
2. การปรับแรงกดใบมีดและความเร็ว ในการตัดสติกเกอร์
4
การตัดสติ๊กเกอร์ด้วยเครื่องตัดสติ๊กเกอร์
1. การจับยึดแผ่นสติ๊กเกอร์
2. การจับยึดมีดตัด
3. การใช้งานแผงปุ่มควบคุมการทํางานของเครื่องตัด
4. การเตรียมตัวอักษรที่ตัดแล้วไปใช้งาน
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การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

2

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน

แบบประเมินการปฏิบัติงาน

40

3

ตรวจสอบผลงาน

แบบประเมินผลงาน

30

4

พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัติงาน

แบบสังเกต

20

5

ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 ของเวลาฝึกอบรมตาม
หลักสูตร

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

รวม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์
แผ่นสติ๊กเกอร์หลากสี
เทปกาวชนิดใส
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เกณฑ์การประเมิน
10

100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม

2

- กนก กุสุมาลย์ ธีระ เกษมทรัพย์. คู่มือการเรียนรู้และเทคนิคการใช้ Corel DRAW 10.
ซัคเซส มีเดีย,
- เอกสารประกอบการสอน “ช่างเขียนแบบตัวอักษรและตัดสติ๊กเกอร์”
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างกลโรงงาน
- Internet, Youtube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. อายุ 15 ปีขึ้นไป

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1102
งานเขียนรูปภาพและตัดสติ๊กเกอร์

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการเขียนรูปภาพและการตัดสติ๊กเกอร์ เครื่องตัดและการตัด
สติ๊กเกอร์
2. เขียนรูปภาพโดยใช้คําสั่งตามที่กําหนด
3. ปรับแต่งรูปภาพตามข้อความที่กําหนด
4. ปรับตั้งค่าเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ตามคู่มือการใช้งาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการความปลอดภัยในการทํางาน การเขียนรูปภาพและการตัดสติ๊กเกอร์
คําสั่งสําหรับเขียนรูปภาพ การปรับแต่งรูปภาพ การปรับตั้งค่าของเครื่อง ตัดรูปภาพในแผ่นสติ๊กเกอร์
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานเขียนรูปภาพและการตัด
สติ๊กเกอร์
1. งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. การบํารุงรักษาเครื่องตัดสติ๊กเกอร์
2
การเขียนรูปภาพโดยใช้คําสั่งตามโปรแกรม
1. การเขียนรูปภาพและเลือกนําเข้ารูปภาพจากแหล่งอื่นๆ
2. การปรับแต่งรูปภาพด้วยคําสั่งต่างๆ
3. การเลือกใช้สีและการวางแบบ
3
การตั้งค่าเครื่องตัดสติ๊กเกอร์
1. การเลือกตั้งค่าให้กับงานตัดสติ๊กเกอร์
2. การปรับแรงกดใบมีดและความเร็ว ในการตัดสติ๊กเกอร์
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
4
การตัดสติ๊กเกอร์ด้วยเครื่องตัดสติ๊กเกอร์
1. การจับยึดแผ่นสติ๊กเกอร์
2. การจับยึดมีดตัด
3. การใช้งานแผงปุ่มควบคุมการทํางานของเครื่องตัด
4. การเตรียมรูปภาพที่ตัดแล้วไปใช้งาน
การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
รวม

2
3
4
5

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่องตัดสติ๊กเกอร์
สติ๊กเกอร์หลากสี
เทปกาวชนิดใส

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

40
30
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- กนก กุสุมาลย์ ธีระ เกษมทรัพย์. คู่มือการเรียนรู้และเทคนิคการใช้ Corel DRAW 10.
ซัคเซส มีเดีย,
- เอกสารประกอบการสอน “ช่างเขียนรูปภาพและตัดสติ๊กเกอร์”
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างกลโรงงาน
- Internet , Youtube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. อายุ 15 ปีขึ้นไป

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
1102-1103
งานทําลูกกุญแจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎการปฏิบัติงานในงานทําลูกกุญแจตามหลักของความปลอดภัย
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําลูกกุญแจ
2. การใช้และบํารุงรักษาของเครื่องทําลูกกุญแจตามคู่มือการใช้งาน
3. ตัดลูกกุญแจตามตัวอย่าง อย่างถูกวิธีและปลอดภัย
4. สะเดาะกุญแจพื้นฐานในระยะเวลาที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตัดลูกกุญแจ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการทําลูกกุญแจ การใช้และบํารุงรักษาเครื่องตัดลูกกุญแจ การตัดลูกกุญแจโดยมีลูกต้นแบบ
การสะเดาะกุญแจขั้นพื้นฐาน การประมาณราคา
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานตัดลูกกุญแจ
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทําลูกกุญแจ
2. การใช้และบํารุงรักษาเครื่องตัดลูกกุญแจ
3. การเลือกลูกกุญแจ
2
งานตัดลูกกุญแจตามตัวอย่างที่กําหนด
1. การจับยึดลูกกุญแจ
2. การตรวจสอบคมตัดและการเปลี่ยนคมตัด
3. การเดินป้อนตัดและตกแต่งชิ้นงานสําเร็จ
3
งานสะเดาะกุญแจขั้นพื้นฐานในระยะเวลาที่กําหนด
1. การตรวจสอบกุญแจที่จะทําการสะเดาะ
2. การเลือกและวิธีใช้เครื่องมือสะเดาะกุญแจ
4
งานทําลูกกุญแจเชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณต้นทุนและค่าบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจการทําลูกกุญแจ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
รวม

2
3
4
5

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

40
30
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เครื่องตัดลูกกุญแจ
ตะไบแบนขนาด 6 นิ้ว
ชุดเขี่ยสะเดาะกุญแจ
ดอกกุญแจและห่วงกุญแจพื้นฐาน
สว่านมือ
เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ
โต๊ะปฏิบัติงานกุญแจ
ถุงมือ
แว่นตานิรภัย

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน”ช่างทํากุญแจขั้นพื้นฐาน”
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างกลโรงงาน
- Internet, Youtube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อายุ 15 ปีขึ้นไป

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
1102-1104
งานหล่อเรซิ่น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักวิธีการหล่อเรซิ่น
2. เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการหล่อเรซิ่นตามแบบกําหนด
3. ทําแม่แบบด้วยยางซิลิโคนและ FRP และทําชิ้นงานด้วยเรซิ่นได้ถูกต้องตามมาตรฐาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิ บัติ การหล่อเรซิ่น ชนิ ดของวัต ถุดิบ และคุ ณสมบั ติ วิธี การทํ างานขึ้น รูป ชิ้น งาน
ปฏิ บั ติ เ ตรี ย มอุ ป กรณ์ แ ละชิ้ น งาน การทํ า แม่ แบบด้ ว ยยางซิ ลิ โ คน การทํ า แม่ แบบหลั งด้ ว ย FRP
(Fiberglass Reinforced Products) การทําชิ้นงานด้วยการหล่อเรซิ่น
เนื้อหาสาระ
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
หน่วยที่
1
การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ในงานหล่อเรซิ่น
1. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการหล่อเรซิ่น
2. การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์
3. การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเรซิ่น
2
การทําแม่แบบด้วยยางซิลิโคนตามแบบงานที่กําหนด
1. การเตรียมต้นแบบและการแบ่งส่วนแม่แบบ
2. การใช้ยางซิลิโคนทําแม่แบบ
3
การทําแม่แบบหลังด้วย FRP ตามแบบงานที่กําหนด
1. การทําแม่แบบหลังด้วยไฟเบอร์กล๊าส
2. การทําแม่แบบหลังด้วยวัสดุอื่นๆ
4
การหล่อเรซิ่น ตามแบบ
1. การเตรียมแม่แบบ
2. การผสมเรซิ่นและการหล่อ
3. การถอดแบบและปรับแต่งงานสําเร็จ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
รวม

2
3
4
5

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

40
30
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ยางซิลิโคน
โพลิเอสเทอร์เรซิ่น
ตัวเร่งปฏิกิริยา และตัวทําปฏิกิริยาหรือตัวทําให้แข็ง
ผงทัลคัม
ปูนปลาสเตอร์
ใยแก้ว
สีน้ํามันกระป๋อง คละสี
พู่กัน
ทินเนอร์
วาสลีน
ภาชนะผสม
ถุงมือยาง
เครื่องเจียรแบบเคลื่อนที่
กาพ่นสี
เครื่องปั๊มลมพร้อมอุปกรณ์
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน “ช่างหล่อเรซิ่น”
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างกลโรงงาน
- Internet , Youtube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
อายุ 15 ปีขึ้นไป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
1102-1105
งานเจียรราบ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
18 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎการปฏิบัติงานเจียรหน้าราบตามหลักของความปลอดภัย การใช้และ
บํารุงรักษาเครื่องเจียรหน้าราบ
2. อ่านค่าเครื่องมือวัดละเอียดเพื่อตรวจสอบชิ้นงานเจียร
3. เจียรผิวงานโลหะด้วยเครื่องเจียรราบ ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ กษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การของความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ งานเจี ย รราบ การใช้ และ
บํารุงรักษาเครื่องเจียรราบ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเจียร งานวัดและการตรวจสอบ การปรับตั้งค่า
ความเร็วรอบ อัตราการป้อนในงานเจียร การปรับแต่งล้อหินเจียร การปฏิบัติงานเจียรราบ
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานเจียรหน้าราบ
1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการเจียรหน้าราบ
2
การวัดและตรวจสอบชิ้นงานเจียรหน้าราบ
1. การใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานเจียรตามแบบกําหนด
2. การตรวจสอบชิ้นงานเจียรตามแบบกําหนด
3

การอ่านแบบงานเจียรหน้าราบตามใบงานหรือชิ้นงานจริง
1. การอ่านแบบงานเจียรหน้าราบตามใบงานหรือชิ้นงานจริง
2. การสเก็ตชิ้นงานจริง

4

การแต่งหน้าหินเจียรราบ
1. การสมดุลล้อหินเจียร
2. การแต่งหน้าหินเจียร
การเจียรหน้าราบ
1. การเจียรหยาบ
2. การเจียรละเอียด

5
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การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
รวม

2
3
4
5

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

40
30
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เครื่องเจียรราบ
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ค่าความละเอียด 1/100 มม. (0.01 มม.)
ไมโครมิเตอร์ความละเอียด 1/100 มม. (0.01 มม.)
นาฬิกาวัดพร้อมอุปกรณ์ (DIAL GAUGE)
เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง
เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานตามแบบกําหนด
อุปกรณ์แต่งหน้าหินเครื่องเจียร
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ชลอ การทวี . งานเครื่องมือกลเบื้องต้น.
- พิชัย จันทะสอน . งานเครื่องมือกลเบื้องต้น.
- กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวศึกษา . ช่างกลึงโลหะเบื้องต้น.
- สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา . งานกลึงเบื้องต้น
- บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ . ทฤษฎีงานเครื่องมือกล.
แหล่งเรียนรู้

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 15 ปีขึ้นไป
2. ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1106
งานเจียรชิ้นงานทรงกระบอก

18 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎการปฏิบัติงานเจียรชิ้นงานทรงกระบอก การใช้และบํารุงรักษาเครื่อง
เจียรชิ้นงานทรงกระบอก
2. อ่านค่าเครื่องมือวัดละเอียดเพื่อตรวจสอบชิ้นงานเจียร
3. เจียรผิวงานโลหะด้วยเครื่องเจียรชิ้นงานทรงกระบอก
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเจียรชิ้นงานทรงกระบอก
การใช้และบํารุงรักษาเครื่องเจียรชิ้นงานทรงกระบอกเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเจียร งานวัดและ
การตรวจสอบ การปรั บ ตั้ ง ค่ า ความเร็ ว รอบ อั ต ราการป้ อ นในงานเจี ย ร การปรั บ แต่ ง ล้ อ หิ น เจี ย ร
การปฏิบัติงานเจียรชิ้นงานทรงกระบอก
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานเจียรชิ้นงาน
ทรงกระบอก
1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการเจียรชิ้นงานทรงกระบอก
2
การวัดและตรวจสอบชิ้นงานเจียรชิ้นงานทรงกระบอก
1. การใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานเจียรตามแบบกําหนด
2. การตรวจสอบชิ้นงานเจียรทรงกระบอกตามแบบกําหนด
3
การอ่านแบบงานเจียรชิ้นงานทรงกระบอกตามใบงานหรือชิ้นงานจริง
1. การอ่านแบบงานเจียรชิ้นงานทรงกระบอกตามใบงานหรือชิ้นงานจริง
2. การสเก็ตชิ้นงานจริง
4
การแต่งหน้าหินเจียร
1. การสมดุลล้อหินเจียร
2. การแต่งหน้าหินเจียร
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หน่วยที่
5
งานเจียรกลม
1. งานเจียรหยาบ
2. งานเจียรละเอียด

ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม

การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
รวม

2
3
4
5

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

40
30
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เครื่องเจียรชิ้นงานทรงกระบอก
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ค่าความละเอียด 1/100 มม. (0.01 มม.)
ไมโครมิเตอร์ความละเอียด 1/100 มม. (0.01 มม.)
นาฬิกาวัดพร้อมอุปกรณ์ (DIAL GAUGE)
เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง
เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานตามแบบกําหนด
อุปกรณ์แต่งหน้าหิน
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ชลอ การทวี . งานเครื่องมือกลเบื้องต้น.
- พิชัย จันทะสอน . งานเครื่องมือกลเบื้องต้น.
- กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวศึกษา . ช่างกลึงโลหะเบื้องต้น.
- สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา . งานกลึงเบื้องต้น
- บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ . ทฤษฎีงานเครื่องมือกล.
แหล่งเรียนรู้
-

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 15 ปีขึ้นไป
2. ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

113

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1107
งานตรวจสอบชิ้นงาน

18 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานเบื้องต้นของงานวัดละเอียดและตรวจสอบชิ้นงาน การใช้
งานและบํารุงรักษาเครื่องวัดละเอียด
2. อ่านค่าเครื่องมือวัดละเอียดชนิดแบบมีสเกลและตรวจสอบชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ เ กี่ ยวกั บ หลักการทํา งานเบื้ องต้น ของงานวั ดละเอี ยด การใช้ และบํ า รุงรั กษา
เครื่ อ งมื อ วั ด ละเอี ย ดการอ่ า นค่ า และตรวจสอบชิ้ น งาน เช่ น บรรทั ด เหล็ ก เวอร์ เ นี ย ร์ ค าลิ ป เปอร์
เวอร์เนียร์ไฮเกจ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด เกจบล็อก เกจก้ามปู ฟิลเลอร์เกจ
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานวัดและ
ตรวจสอบชิ้นงาน
1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานเครื่องมือวัดและ
ตรวจสอบชิ้นงาน
2
การวัดชิ้นงานตามแบบกําหนด
1. การใช้เครื่องมือวัดชิ้นงาน
2. การบันทึกข้อมูลและแปลผลทางสถิติ
3
การตรวจสอบตามแบบกําหนด
1. การใช้เครื่องมือตรวจสอบชิ้นงาน
2. การบันทึกข้อมูลและแปลผลทางสถิติ
4
งานสอบเทียบเครื่องมือวัดและตรวจสอบ
1. การสอบเทียบโดยใช้เกจบล็อก
2. การสอบเทียบโดยใช้ไมโครมิเตอร์แบบดิจิตอล
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การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
รวม

2
3
4
5

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

40
30
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.

ชิ้นงานปฏิบัติงานวัดละเอียด
เครื่องมือวัดละเอียด 1 ชุด
เครื่องมือตรวจสอบชิ้นงาน 1 ชุด
เครื่องมือสําหรับสอบเทียบ
แบบบันทึกข้อมูล

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- สัญชัย นครไทยภูมิ, การวัดละเอียด
- ไชยศักดิ์ ศรีสุขเดช, เครื่องมือวัดและการวัดละเอียด
- ปริญญ์ บุญกนิษฐ์, การวัดละเอียด
แหล่งเรียนรู้

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. อายุ 15 ปีขึ้นไป
3. ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

115

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1108
งานเจียรลับคมเครื่องมือตัด

24 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะคมและมุมของเครื่องมือตัด ชนิด รูปร่างของหินที่ใช้ลับคม
เครื่องมือตัด
2. เจียรลับคมตัดตามกฎของความปลอดภัย
3. ใช้และบํารุงรักษาเครื่องเจียรลับคมตัด
4. ตรวจสอบค่ามุมเครื่องมือตัดด้วยเครื่องมือวัดมุมตามมาตรฐานระบบการวัด
5. ลับคมตัดดอกสว่านด้วยเครื่องเจียรลับคม
6. ลับคมตัดออกกัดแบบต่างๆ ด้วยเครื่องเจียรลับคมตัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานกฎของความปลอดภัยทั่วไปในการปฏิบัติงาน การใช้และบํารุงรักษาเครื่อง
เจียรลับมุมคมตัดชนิด รูปร่างของหินที่ใช้ลับคมเครื่องมือตัด การปรับแต่งหน้าล้อหิน ค่ามุมของดอก
สว่าน การลับดอกกัดรูปแบบต่าง ๆ เครื่องมือวัดและตรวจสอบค่ามุม การปฏิบัติงานเจียรลับดอก
สว่านและดอกกัดรูปแบบต่าง ๆ
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานเจียรลับคม
เครื่องมือตัด
1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานเจียรลับคมเครื่องมือตัด
2
การปรับแต่งหน้าล้อหิน
1. การสมดุลล้อหินเจียร
2. การแต่งหน้าหินเจียร
3
การลับคมตัดดอกสว่าน
1. การลับโดยใช้เครื่องเจียรทั่วไป
2. การลับโดยเครื่องเจียรเฉพาะงาน
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116

หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
4
การลับดอกกัดรูปแบบต่างๆ
1. การลับดอกกัดราบ
2. การลับดอกกัดมุม
3. การลับดอกกัดโค้ง
การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
รวม

2
3
4
5

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เครื่องเจียรลับคมตัดแบบตั้งพื้น
ใบวัดมุม
เกจวัดมุมดอกสว่าน
แว่นตานิรภัย
เกจวัดมุมเกลียว 60 องศา
ดอกกัด
ดอกสว่าน

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

40
30
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ชลอ การทวี . งานเครื่องมือกลเบื้องต้น.
- พิชัย จันทะสอน . งานเครื่องมือกลเบื้องต้น.
- กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวศึกษา . ช่างกลึงโลหะเบื้องต้น.
- สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา . งานกลึงเบื้องต้น
- บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ . ทฤษฎีงานเครื่องมือกล.
แหล่งเรียนรู้
-

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 15 ปีขึ้นไป
2. ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1109
งานกัดชิ้นงานเบื้องต้น

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎการปฏิบัติงานในงานกัดชิ้นงาน การใช้และบํารุงรักษาของเครื่องกัด
2. อ่านแบบงานกัดเพื่อปฏิบัติงานกัดตามมาตรฐานของการเขียนแบบ
3. กัดงานขั้นพื้นฐานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนด
4. วัดและตรวจสอบชิ้นงานกัดตามแบบ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกัด การใช้และบํารุงรักษา
เครื่องกัด เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานกัด การอ่านแบบสั่งงาน การวัดและตรวจสอบชิ้นงาน การ
ปฏิบัติงานกัด
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานกัดชิ้นงาน
เบื้องต้น
1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการกัดชิ้นงาน
2
การวัดและชิ้นงานตามแบบกําหนด
1. การใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานกัดตามแบบกําหนด
2. การตรวจสอบชิ้นงานกัดตามแบบกําหนด
3

การอ่านแบบงานกัดตามใบงานหรือชิ้นงานจริง
1. การอ่านแบบงานกัดตามใบงานหรือชิ้นงานจริง
2. การสเก็ตแบบงานกัดจากชิ้นงานจริง

4

การลับดอกกัดรูปแบบต่าง ๆ
1. งานลับดอกกัดตั้ง (End Mill)
2. การลับดอกกัดนอน (Cutter)

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
5
งานกัดชิ้นงานตามแบบกําหนด
1. การกัดหน้าราบ โค้งนอก โค้งเว้า
2. การกัดแบ่งส่วน
3. การกัดเฟือง
การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
รวม

2
3
4
5

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

40
30
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เครื่องกัดเพลาตั้ง
เครื่องกัดเพลานอน
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ค่าความละเอียด 1/20 มม. (0.05 มม.)
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ค่าความละเอียด 1/50 มม. (0.02 มม.)
เวอร์เนียร์ไฮเกจ
แท่นระดับ
นาฬิกาวัดพร้อมอุปกรณ์
เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง
เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานตามแบบกําหนด
หัวแบ่งพร้อมยันศูนย์
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ชลอ การทวี . งานเครื่องมือกลเบื้องต้น.
- พิชัย จันทะสอน . งานเครื่องมือกลเบื้องต้น.
- กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวศึกษา . ช่างกลึงโลหะเบื้องต้น.
- สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา . งานกลึงเบื้องต้น
- บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ . ทฤษฎีงานเครื่องมือกล.
แหล่งเรียนรู้

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 15 ปีขึ้นไป
2. ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
1102-1110
งานปรับฟิตชิ้นงาน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานในโรงงาน การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือทั่วไป
อ่านแบบและสเก็ตแบบงานปรับตามมาตรฐานของการเขียนแบบ
วัดและตรวจสอบชิ้นงานปรับด้วยเครื่องมือวัดตามที่กําหนด
ร่างแบบชิ้นงานด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ร่างแบบตามขั้นตอนที่กําหนด
ปรับแต่งขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบที่กําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักของความปลอดภัยในการทํางาน การใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ
ทั่วไป การอ่านแบบและสเก็ตแบบงาน การวัดและตรวจสอบ การร่างแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานขูด
งานคว้านเรียบ และการปฏิบัติงานที่มีระบบงานสวม
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานปรับฟิต
ชิ้นงาน
1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานปรับฟิตชิ้นงาน
2
งานวัดและตรวจสอบชิ้นงานปรับฟิตชิ้นงาน
1. การใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานปรับฟิตตามแบบกําหนด
2. การตรวจสอบชิ้นงานปรับฟิตตามแบบกําหนด
3
งานอ่านแบบงานปรับฟิตตามใบงานหรือชิ้นงานจริง
1. การอ่านแบบงานปรับฟิตตามใบงานหรือชิ้นงานจริง
2. การสเก็ตชิ้นงานจริง

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หน่วยที่
4
งานปรับฟิตวิธีการต่าง ๆ
1. การตะไบ
2. การขูด
3. การคว้านเรียบ
4. การสวมประกอบ

ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม

การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
รวม

2
3
4
5

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

40
30
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ปากกาจับชิ้นงานพร้อมโต๊ะ
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ค่าความละเอียด 1/100 มม. (0.01 มม.)
ไมโครมิเตอร์ความละเอียด 1/100 มม. (0.01 มม.)
นาฬิกาวัดพร้อมอุปกรณ์ (DIAL GAUGE)
เครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับงานปรับฟิต
เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานตามแบบกําหนด

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ชลอ การทวี . งานเครื่องมือกลเบื้องต้น.
- พิชัย จันทะสอน . งานเครื่องมือกลเบื้องต้น.
- กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวศึกษา . ช่างกลึงโลหะเบื้องต้น.
- สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา . งานกลึงเบื้องต้น
- บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ . ทฤษฎีงานเครื่องมือกล.
แหล่งเรียนรู้
-

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 15 ปีขึ้นไป
2. ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1111
งานซ่อมบํารุงเครื่องจักรกล

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้หลักการปฏิบัติงานในโรงงานตามหลักของความปลอดภัย การใช้และบํารุงรักษา
เครื่องมือทั่วไปในการซ่อมบํารุง
2. เลือกใช้ระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3. ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
4. ปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกลตามหลักวิธีการที่กําหนด
5. บํารุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลตามคู่มือการบํารุงรักษา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน หลักการใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือในการ
ซ่อมบํารุงระบบ การบํารุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเบื้องต้นตามคู่มือการใช้งาน การถอดประกอบ
ระบบงานสวม การเติมสารหล่อลื่น การปรับแต่งชิ้นส่วนที่สึกหรอ เสียหาย และบํารุงรักษาตามแผน
ซ่อมบํารุง กิจนิสัยที่ดีในการทํางานและมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อม
บํารุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงาน
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุงรักษาชิ้นส่วน
เครื่องจักรกล
2
งานซ่อมและบํารุงรักษา
1. การตรวจสภาพชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
2. การบํารุงรักษาตามแผนการกําหนด
3. การถอดและการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
3
งานปรับแต่งและเปลี่ยนส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
1. การปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
2. การเปลี่ยนส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
4
งานบันทึกประวัติการตรวจสภาพและงานซ่อมเครื่องจักรกล
1. การบันทึกข้อมูลการตรวจสภาพเครื่องจักรกล
2. การบันทึกข้อมูลงานซ่อมเครื่องจักรกล
การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
รวม

2
3
4
5

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

40
30
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชุดปฏิบัติการงานซ่อมบํารุง
เครื่องกลึงยันศูนย์
เครื่องเลื่อยกล
เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ
โต๊ะปากกาขนาด 4 x 8 ฟุตพร้อมปากกา (4 ตัว)
เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ 150 มม. ความละเอียด 0.05 มม.
มิเตอร์วัดค่างานไฟฟ้า
เหล็กดูดตลับลูกปืน
ชุดถอดประกอบตลับลูกปืน
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
เครื่องเชื่อมแก๊ส
เครื่องเจียรแบบตั้งโต๊ะ
แว่นตานิรภัย
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- สัญชัย นครไทยภูมิ, การวัดละเอียด
- ไชยศักดิ์ ศรีสุขเดช, เครื่องมือวัดและการวัดละเอียด
- ปริญญ์ บุญกนิษฐ์, การวัดละเอียด
แหล่งเรียนรู้
-

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 15 ปีขึ้นไป
2. ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1112
งานซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส์

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานในระบบนิวเมติกส์เบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ในงาน
นิวเมติกส์ขั้นเบื้องต้น
2. เลือกใช้อุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์ในการควบคุมการทํางาน
3. ออกแบบวงจรระบบนิวเมติกส์ตามที่กําหนด
4. ต่ออุปกรณ์ใช้งานระบบนิวเมติกส์ตามแบบงานที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบนิวเมติกส์เบื้องต้น อุปกรณ์และสัญลักษณ์การ
บังคับทิศทาง การปรับความเร็ว การใช้รีเลย์ไฟฟ้าและควบคุมวงจรนิวเมติกส์ การต่ออุปกรณ์ใช้งาน
ระบบนิวเมติกส์ตามวงจร
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1 การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุง
ระบบนิวเมติกส์
1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานระบบ
นิวเมติกส์ตามวงจร
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุงระบบนิวเมติกส์
2 การซ่อมและบํารุงรักษา
1. การตรวจการทํางานของชิ้นส่วนระบบนิวเมติกส์
2. การบํารุงรักษาตามแผนการกําหนด
3 การปรับแต่งและเปลี่ยนส่วนประกอบของระบบนิวเมติกส์
1. การปรับแต่งชิ้นส่วนระบบนิวเมติกส์
2. การเปลี่ยนส่วนประกอบของระบบนิวเมติกส์
4 การบันทึกประวัติการตรวจสภาพและงานซ่อมระบบนิวเมติกส์
1. การบันทึกข้อมูลการตรวจสภาพระบบนิวเมติกส์
2. การบันทึกข้อมูลงานซ่อมระบบนิวเมติกส์
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การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
รวม

2
3
4
5

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชุดฝึกระบบนิวมติกส์และอุปกรณ์
ประแจเลื่อน
ประแจแหวนข้างปากตาย
คีมล็อก
ไขควงแบน
ไขควกแฉก
ประแจแอล
เลื่อยมือ
ปั๊มลมและอุปกรณ์

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

40
30
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- หนังสือนิวเมติกส์เบื้องต้น สถาบันไทย-เยอรมัน
แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. อายุ 15 ปีขึ้นไป
3. ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1113
งานซ่อมบํารุงระบบไฮดรอลิกส์

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
4. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานในระบบไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เครื่องมือและอุปกรณ์ใน
งานไฮดรอลิกส์ขั้นเบื้องต้น
5. แสดงความรู้เกี่ยวกับ เลือกใช้อุปกรณ์ระบบไฮดรอลิกส์ในการควบคุมการทํางาน
6. ออกแบบวงจรระบบไฮดรอลิกส์ตามที่กําหนด
7. ต่ออุปกรณ์ใช้งานระบบไฮดรอลิกส์ตามแบบงานที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกส์เบื้องต้น อุปกรณ์และสัญลักษณ์การ
บังคับทิศทาง การปรับความเร็ว การใช้รีเลย์ไฟฟ้าและควบคุมวงจรไฮดรอลิกส์ ต่ออุปกรณ์ใช้งาน
ระบบไฮดรอลิกส์ตามวงจร
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุง
ระบบไฮดรอลิกส์
1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานระบบ
ไฮดรอลิกส์ตามวงจร
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุงระบบ
ไฮดรอลิกส์
2
การซ่อมและบํารุงรักษา
1. การตรวจการทํางานของชิ้นส่วนระบบไฮดรอลิกส์
2. การบํารุงรักษาตามแผนการกําหนด
3
การปรับแต่งและเปลี่ยนส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิกส์
1. การปรับแต่งชิ้นส่วนเระบบไฮดรอลิกส์
2. การเปลี่ยนส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิกส์
4
การบันทึกประวัติการตรวจสภาพและงานซ่อมระบบไฮดรอลิกส์
1. การบันทึกข้อมูลการตรวจสภาพระบบไฮดรอลิกส์
2. การบันทึกข้อมูลงานซ่อมระบบไฮดรอลิกส์
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
รวม

2
3
4
5

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

40
30
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชุดฝึกระบบไฮดรอกลิกส์และอุปกรณ์
ประแจเลื่อน
ประแจแหวนข้างปากตาย
คีมล็อก
ไขควงแบน
ไขควกแฉก
ประแจแอล
เลื่อยมือ

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- วิชาไฮดรอลิกส์เบื้องต้น สถาบันไทย-เยอรมัน
แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีพื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. อายุ 15 ปีขึ้นไป
3. ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1114
งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซี

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องกลึงซีเอ็นซี วางแผนการผลิต ขั้นตอนการทํางาน
2. เตรียมวัสดุ และเครื่องมือตัด จับยึดชิ้นงาน กําหนดเงื่อนไขการตัดเฉือน ปรับตั้งเครื่องมือตัด
(Set-Up Tool)
3. กลึงชิ้นส่วนด้วยคําสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) โปรแกรมวัฎจักร
(Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องกลึงซีเอ็นซี วางแผนการผลิต ลําดับขั้นตอนการ
ทํ า งาน เตรี ย มวั ส ดุ และเครื่ องมื อ ตั ด การจั บ ยึ ด ชิ้ น งาน กํ า หนดเงื่ อ นไขการตั ด เฉื อ น การปรั บ ตั้ ง
เครื่องมือตัด (Set-Up Tool) การปรับตั้งศูนย์ชิ้นงาน (Set-up Work Piece) การป้อนโปรแกรมเอ็นซี
กับชุดควบคุม (Control Panel) งานกลึง ด้วยคําสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program)
โปรแกรมวัฎจั กร (Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม ขึ้นรูป ชิ้นส่ว นด้วยเครื่องกลึงซีเอ็ นซี ใช้
เครื่องมือวัด ตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องกลึงซีเอ็นซี และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
1
หลักการทํางานเครื่องกลึงซีเอ็นซี
1. การวางแผนการผลิต
2. ลําดับขั้นตอนการทํางาน
2
การเตรียมวัสดุและเครื่องมือตัด
1. การจับยึดชิ้นงาน
2. กําหนดเงื่อนไขการตัดเฉือน
3. การปรับตั้งเครื่องมือตัด (Set-up Tool)
4. การปรับตั้งศูนย์ชิ้นงาน (Set-Up Work Piece)
5. การป้อนโปรแกรมเอ็นซีกับชุดควบคุม (Control Panel) งานกลึง ด้วยคําสั่ง
เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) โปรแกรมวัฎจักร (Cycle)
6. การตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
3
การขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่องกลึงซีเอ็นซี
1. การใช้เครื่องมือวัด
2. การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องกลึงซีเอ็นซี
การวัดละประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจสอบผลงาน
4 พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม
รวม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องกลึงซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์
ชุดฝึก Simulator
เครื่องคอมพิวเตอร์
ชุดเครื่องมืองานวัดละเอียด
เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

เกณฑ์การประเมิน
10
40
30
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรเครื่องจักรซีเอ็นเพื่อผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
- เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ
- ผลงานประกอบการประเมิน
- แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1115
งานผลิตชิ้นงานด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องกัดซีเอ็นซี วางแผนการผลิต ขั้นตอนการทํางาน
2. เตรียมวัสดุ และเครื่องมือตัด จับยึดชิ้นงาน กําหนดเงื่อนไขการตัดเฉือน ปรับตั้งเครื่องมือตัด
(Set-up Tool)
3. กัดชิ้นส่วนด้วยคําสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) โปรแกรมวัฎจักร
(Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องกัดซีเอ็นซี วางแผนการผลิต ลําดับขั้นตอนการ
ทํ า งาน เตรี ย มวั ส ดุ และเครื่ องมื อ ตั ด การจั บ ยึ ด ชิ้ น งาน กํ า หนดเงื่ อ นไขการตั ด เฉื อ น การปรั บ ตั้ ง
เครื่องมือตัด (Set-up Tool) การปรับตั้งศูนย์ชิ้นงาน (Set-up Work Piece) การป้อนโปรแกรมเอ็นซี
กับชุดควบคุม (Control Panel) งานกัด ด้วยคําสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program)
โปรแกรมวัฎจักร (Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม ขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี ใช้เครื่องมือ
วัด ตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องกัดซีเอ็นซี และปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
1
หลักการทํางานเครื่องกัดซีเอ็นซี
1. วางแผนการผลิต
2. ลําดับขั้นตอนการทํางาน
2
การเตรียมวัสดุ และเครื่องมือตัด
1. การจับยึดชิ้นงาน
2. การกําหนดเงื่อนไขการตัดเฉือน
3. การปรับตั้งเครื่องมือตัด (Set-up Tool)
4. การปรับตั้งศูนย์ชิ้นงาน (Set-Up Work Piece)
5. การป้อนโปรแกรมเอ็นซีกับชุดควบคุม (Control Panel) งานกัด ด้วยคําสั่ง เส้นตรง
เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) โปรแกรมวัฎจักร (Cycle)
6. ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
3
การขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี
1. การใช้เครื่องมือวัด
2. การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องกัดซีเอ็นซี
การวัดละประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจสอบผลงาน
4 พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม
รวม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องกัดซีเอ็นซี พร้อมอุปกรณ์
ชุดฝึก Simulator
เครื่องคอมพิวเตอร์
ชุดเครื่องมืองานวัดละเอียด
เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน
10
30
40
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรเครื่องจักรซีเอ็นเพื่อผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
- เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือ
- ผลงานประกอบการประเมิน หรือ
- แบบบันทึกรายการผลจากการสังเกต
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1116
งานควบคุมและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire EDM

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่อง Wire EDM วางแผนการผลิต ขั้นตอนการทํางาน
2. เตรียมวัสดุ และจับยึดอิเล็คโทรด จับยึดชิ้นงาน และการหาตําแหน่งต่าง ๆ ของชิ้นงานโดยใช้
ข้อกําหนดเงื่อนไขการปรับตั้งของเครื่อง
3. ขึ้นรูปชิ้นส่วนโปรแกรม ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่อง Wire EDM วางแผนการผลิต ลําดับขั้นตอนการ
ทํ า งาน เตรี ย มวั ส ดุ และเครื่ องมื อ ตั ด การจั บ ยึ ด ชิ้ น งาน กํ า หนดเงื่ อ นไขการตั ด เฉื อ น การปรั บ ตั้ ง
เครื่องมือตัด (Set-up Tool) การปรับตั้งศูนย์ชิ้นงาน (Set-up Work Piece) การป้อนโปรแกรมเอ็นซี
กับชุดควบคุม (Control Panel) งาน Wire EDM ด้วยคําสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย
(Sub Program) โปรแกรมวัฎจักร (Cycle) ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม ขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่อง
Wire EDM ใช้เครื่องมือวัด ตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่อง Wire EDM และปฏิบัติงานตามหลักความ
ปลอดภัย
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
1
หลักการทํางานเครื่อง Wire EDM
1. วางแผนการผลิต
2. ลําดับขั้นตอนการทํางาน
2
การเตรียมวัสดุ และเครื่องมือตัด
1. การจับยึดชิ้นงาน
2. การกําหนดเงื่อนไขการตัดเฉือน
3. การปรับตั้งเครื่องมือตัด (Set-up Tool)
4. การปรับตั้งศูนย์ชิ้นงาน (Set-up Work Piece)
5. การป้อนโปรแกรมเอ็นซีกับชุดควบคุม (Control Panel) งาน Wire EDM ด้วยคําสั่ง
เส้นตรง เส้นโค้ง โปรแกรมย่อย (Sub Program) โปรแกรมวัฎจักร (Cycle)
6. ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
3
การขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วยเครื่อง Wire EDM
1. การใช้เครื่องมือวัด
2. การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่อง Wire EDM
การวัดละประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจสอบผลงาน
4 พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

เครื่อง Wire EDM พร้อมอุปกรณ์
ลวดไวร์คัต
เครื่องคอมพิวเตอร์
ชุดเครื่องมืองานวัดละเอียด
เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

30
40
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.

เกณฑ์การประเมิน
10

100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรเครื่องจักรซีเอ็นเพื่อผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1117
งานควบคุมและผลิตชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire Cut

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่อง Wire Cut วางแผนการผลิต กําหนดขั้นตอนการ
ทํางาน
2. เตรียมวัสดุ และลวด เตรียมเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน ติดตั้งลวด จับยึดชิ้นงาน กําหนดเงื่อนไข
การตัด ปรับตั้งชิ้นงาน
3. ตัดชิ้นงานด้วยคําสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง ตามโปรแกรมที่เขียนขึ้น ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่อง Wire Cut วางแผนการผลิต ลําดับขั้นตอนการ
ทํางาน เตรียมวัสดุ และเครื่องมือตัด การจับยึดชิ้นงาน กําหนดเงื่อนไขการตัด การติดตั้งลวด การ
ปรับตั้งชิ้นงาน การเขียนโปรแกรมตัดงาน ตัดชิ้นงานด้วยคําสั่ง เส้นตรง เส้นโค้ง ตรวจสอบและแก้ไข
โปรแกรม ตัดชิ้นงาน ด้วยเครื่อง Wire Cut ใช้ตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัด บํารุงรักษาเครื่อง Wire Cut
และปฏิบัติงานตามหลัก ความปลอดภัย
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
1
หลักการทํางานเครื่อง Wire Cut
1. วางแผนการผลิต
2. ลําดับขั้นตอนการทํางาน
2
การเตรียมวัสดุ และการเลือกใช้ลวด
1. การจับยึดชิ้นงาน
2. การกําหนดเงื่อนไขการตัด
3. การติดตั้งลวด การปรับตั้งลวด
4. การปรับตั้งชิ้นงาน (Set-Up Work Piece)
5. การเขียนโปรแกรมตัดงาน Wire Cut
6. การตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม
3
การตัดชิ้นงานด้วยเครื่อง Wire Cut
4
การใช้เครื่องมือวัด
5
การตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่อง Wire Cut

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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การวัดละประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจสอบผลงาน
4 พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน
10
30
40
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่อง Wire Cut พร้อมอุปกรณ์
ชุดฝึกเขียนโปรแกรม
เครื่องคอมพิวเตอร์
ชุดเครื่องมืองานวัดละเอียด
เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรเครื่องจักรซีเอ็นเพื่อผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เน็ต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1118
งานเขียนแบบเครื่องกล 2 มิติด้วยโปรแกรม
(CAD 2D)

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบเครื่องกลตามมาตรฐานของการเขียนแบบ การเขียนภาพ
ฉาย การกําหนดขนาด การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักการการเขียนแบบด้วยโปรแกรม
เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 2D)
2. เขียนแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 2D)
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นเบื้องต้น หลักการเขียนภาพแบบมุมมองที่1
แบบมุมมองที่ 3 การเขียนภาพฉาย การกําหนดขนาด หลักการทํางานของโปรแกรมเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ (CAD 2D) การเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 2D)
การพิมพ์แบบออกทางเครื่องพิมพ์ กิจนิสัยที่ดีในการเขียนแบบ
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
1
2
3
4
5

ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
หลักวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หลักการเขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้น
การเขียนแบบเครื่องกลตามแบบงานที่กําหนด
หลักการเขียนแบบเครื่องกล ด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 2D)
การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
(CAD 2D)

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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การวัดละประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรม

เกณฑ์การประเมิน
10
30
40
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม (CAD 2D)
2. เครื่องพิมพ์สําหรับกระดาษขนาด A3
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรเครื่องจักรซีเอ็นเพื่อผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1119
งานเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติด้วยโปรแกรม
30 ชั่วโมง
(CAD 3D)
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นแบบเครื่ อ งกลตามหลั ก วิ ธี ก ารเขี ย นแบบ การใช้ ง าน
คอมพิ ว เตอร์ เ บื้ อ งต้ น หลั ก การการเขี ย นแบบเครื่ อ งกลด้ ว ยโปรแกรมเขี ย นแบบด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ (CAD 3D)
2. เขียนแบบเครื่องกลตามมาตรฐานของการเขียนแบบ
3. แสดงความรู้เกี่ยวกับ ออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 3D)
4. เขียนชิ้นงานด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นเบื้องต้น หลักการเขียนภาพสามมิติ การเขียน
ภาพฉาย การกําหนดขนาด หลักการทํางานของโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 3D)
การเขียนแบบเครื่องกลด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 3D)
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
1
2
3
4
5

ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
หลักวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หลักการเขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้น
การเขียนแบบเครื่องกลตามแบบงานที่กําหนด
หลักการเขียนแบบเครื่องกล ด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 3D)
ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
(CAD 3D)
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การวัดละประเมินผล
ที่
1
2
4
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงานระยะเวลาการเข้าร่วม
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาการฝึกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เกณฑ์การประเมิน
10
30
40
20

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม (CAD 3D)
2. เครื่องพิมพ์ชนิด Laser
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรเครื่องจักรซีเอ็นเพื่อผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
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1.

0

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1120
งานออกแบบแม่พิมพ์โลหะขั้นต้น

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์โลหะแบบ แม่พิมพ์เดี่ยว (Single Die) การ
ทํางานของเครื่องปั๊มโลหะ (Press Machine) หน้าที่ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
2. ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ โดยใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาเกี่ยวกับชนิดแม่พิมพ์โลหะ ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ การเลือกใช้วัสดุผลิตแม่พิมพ์วัสดุชิ้นงานและ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน คํานวณแรงตัด คํานวณค่าความเผื่อ การวางตําแหน่งชิ้นงาน (Strip Lay Out)
การออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์เดี่ยว (Single Die) โครงสร้างและหลักการทํางานของชนิดเครื่อง
ปั๊มโลหะ (Press Machine) วิธีป้อนวัสดุชิ้นงาน การบังคับตําแหน่งงานชิ้น การปลดชิ้นงาน การจับ
ยึดชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องปั๊มโลหะ (Press Machine)
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
1
ชนิดแม่พิมพ์โลหะ
1. ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์
2. การเลือกใช้วัสดุผลิตแม่พิมพ์วัสดุชิ้นงานและชิ้นส่วนมาตรฐาน
2
การคํานวณแรงตัด
1. การคํานวณค่าความเผื่อ
2. การวางตําแหน่งชิ้นงาน (Strip Lay Out)
3
การออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์เดี่ยว (Single Die)
4
โครงสร้างและหลักการทํางานของชนิดเครื่องปั๊มโลหะ (Press Machine)
1. วิธีป้อนวัสดุชิ้นงาน
2. การบังคับตําแหน่งงานชิ้น
3. การปลดชิ้นงาน
4. การจับยึดชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องปั๊มโลหะ (Press Machine)
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การวัดละประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจสอบผลงาน
4 พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน
สอบข้อเขียน

เกณฑ์การประเมิน
10
30
40
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมออกแบบแม่พิมพ์
2. เครื่องพิมพ์ชนิด Laser
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรออกแบบแม่พิมพ์
- เอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผลงานประกอบการประเมิน
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เน็ต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1121
งานออกแบบแม่พิมพ์โลหะขั้นกลาง

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้ เกี่ย วกั บขั้ นตอนการออกแบบแม่พิมพ์ โลหะแบบ แม่พิมพ์ ผสม (Compound
Die) หรือแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง (Progressive Die) การทํางานของเครื่องปั๊มโลหะ
(Press Machine) หน้าที่ของชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
2. เลือกใช้วัสดุผลิตแม่พิมพ์ตามหลักการ
3. ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ โดยใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาเกี่ยวกับชนิดแม่พิมพ์โลหะ ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ การเลือกใช้วัสดุผลิตแม่พิมพ์วัสดุชิ้นงานและ
ชิ้นส่วนมาตรฐาน คํานวณแรงตัด คํานวณค่าความเผื่อ การวางตําแหน่งชิ้นงาน (Strip Lay Out) ออกแบบ
และเขียนแบบแม่พิมพ์แบบผสม (Compound Die) หรือแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง (Progressive Die)
โครงสร้างและหลักการทํางานของชนิดเครื่องปั๊มโลหะ (Press Machine) วิธีป้อนวัสดุชิ้นงาน การบังคับ
ตําแหน่งชิ้นงาน การปลดชิ้นงาน การจับยึดชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องปั๊มโลหะ (Press Machine)
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
1
ชนิดแม่พิมพ์โลหะ
1. ชิ้นส่วนของแม่พิมพ์
2. การเลือกใช้วัสดุผลิตแม่พิมพ์วัสดุชิ้นงานและชิ้นส่วนมาตรฐาน
2
การคํานวณแรงตัด
1. คํานวณค่าความเผื่อ
2. การวางตําแหน่งชิ้นงาน (Strip Lay Out)
3
การออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์ผสม (Compound Die) หรือแม่พิมพ์โลหะแบบต่อเนื่อง
(Progressive Die)
4
โครงสร้างและหลักการทํางานของชนิดเครื่องปั๊มโลหะ (Press Machine)
1. วิธีป้อนวัสดุชิ้นงาน
2. การบังคับตําแหน่งงานชิ้น
3. การปลดชิ้นงาน
4. การจับยึดชุดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องปั๊มโลหะ (Press Machine)

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

158

การวัดละประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจสอบผลงาน
4 พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกตพฤติกรรม

30
40
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมออกแบบแม่พิมพ์
2. เครื่องพิมพ์สําหรับกระดาษขนาด A3
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- หนังสือคู่มือชิ้นส่วนมาตรฐาน Misumi
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
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10

100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1122
ช่างออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกชั้นต้น

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกแบบสองแผ่น โครงสร้างและการ
ทํางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น การกําหนดตัวของพลาสติก
2. ออกแบบชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น แบบสามแผ่น และแบบแยกด้านข้าง
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โครงสร้างและการทํางานของแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกแบบสองแผ่น ชิ้นส่วนมาตรฐาน การเลือกเครื่องฉีดพลาสติก การเผื่อค่าหดตัวของพลาสติก
แต่ละชนิด จํานวนชิ้นงาน (Impression) การจัดวางตําแหน่งชิ้นงาน การเลือกวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นส่วน
แม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์ ตัวเมีย (Cavity) แม่พิมพ์ตัวผู้ (Core) ทางวิ่ง ทางเข้า ระบบปลดชิ้นงาน
ระบบหล่อเย็น และทางระบายอากาศ (Air Vent) ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
1
หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
1. โครงสร้างและการทํางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสองแผ่น
2. ชิ้นส่วนมาตรฐาน
2
การเลือกเครื่องฉีดพลาสติก
1. การเผื่อค่าหดตัวของพลาสติกแต่ละชนิด จํานวนชิ้นงาน (Impression)
2. การจัดวางตําแหน่งชิ้นงาน
3
การออกแบบแม่พิมพ์ตัวเมีย (Cavity)
1. แม่พิมพ์ตัวผู้ (Core)
2. ทางวิ่ง ทางเข้า
3. ระบบปลดชิ้นงาน
4. ระบบหล่อเย็น และทางระบายอากาศ (Air Vent) ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
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การวัดละประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจสอบผลงาน
4 พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน
สอบข้อเขียน

เกณฑ์การประเมิน
10
30
40
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมออกแบบแม่พิมพ์
2. เครื่องพิมพ์ชนิด Laser
3. กระดาษกราฟขนาด A2 A3 A4
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรออกแบบแม่พิมพ์
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1123
งานออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกชั้นกลาง

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือพลาสติก หลักการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกแบบ
สามแผ่น หรือแบบแยกด้านข้าง หรือแบบมี Undercut
2. ออกแบบชุดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แบบสามแผ่น หรือแบบแยกด้านข้าง หรือแบบมี Undercut
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โครงสร้างและการทํางานของแม่พิมพ์ฉีด
พลาสติกแบบสามแผ่น หรือแบบแยกด้านข้าง หรือแบบมี Undercut ชิ้นส่วนมาตรฐาน การเลือกเครื่อง
ฉีดพลาสติก การเผื่อค่าหดตัวของพลาสติกแต่ละชนิด จํานวนชิ้นงาน (Impression) การจัดวางตําแหน่ง
ชิ้นงาน การเลือกวัสดุที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนแม่พิมพ์ การออกแบบแม่พิมพ์ตัวเมีย (Cavity) แม่พิมพ์ตัวผู้
(Core) ทางวิ่ง ทางเข้าระบบปลดชิ้นงาน ระบบหล่อเย็น และทางระบายอากาศ (Air Vent) ของ
แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
1
หลักการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
1. โครงสร้างและการทํางานของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกแบบสามแผ่น หรือแบบแยก
ด้านข้าง หรือแบบมี Undercut
2. ชิ้นส่วนมาตรฐาน
2
การเลือกเครื่องฉีดพลาสติก
1. การเผื่อค่าหดตัวของพลาสติกแต่ละชนิด จํานวนชิ้นงาน (Impression)
2. การจัดวางตําแหน่งชิ้นงาน
3
การออกแบบแม่พิมพ์ตัวเมีย (Cavity)
1. แม่พิมพ์ตัวผู้ (Core)
2. ทางวิ่ง ทางเข้า ระบบปลดชิ้นงาน
3. ระบบหล่อเย็น และทางระบายอากาศ (Air Vent) ของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
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การวัดละประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจสอบผลงาน
4 พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

เกณฑ์การประเมิน
10
30
40
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมออกแบบแม่พิมพ์
2. เครื่องพิมพ์ชนิด Laser
3. กระดาษกราฟขนาด A2 A3 A4
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรออกแบบแม่พิมพ์
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1124
งานซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการซ่อม การปรับ เปลี่ยนชิ้นส่วน การบํารุงรักษาและการหาสาเหตุ
ข้อบกพร่องของแม่พิมพ์พลาสติก
2. ถอดประกอบแม่ พิ ม พ์ ต ามหลั ก การ และกระบวนการซ่ อ ม การปรั บ เปลี่ ย นชิ้ น ส่ ว น
การบํารุงรักษาและหาสาเหตุข้อบกพร่องของแม่พิมพ์พลาสติก แก้ไขข้อบกพร่อง
3. วิเคราะห์กําหนดข้อบกพร่องของแม่พิมพ์ตามหลักการ
4. ซ่อม เปลี่ยน ข้อบกพร่องของแม่พิมพ์พลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
5. การบํารุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติกตามระยะ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับภาพประกอบและโครงสร้างของแม่พิมพ์พลาสติก ถอดและประกอบ
แม่ พิมพ์ ลั กษณะและสาเหตุ ข้ อบกพร่ อ งของแม่ พิ มพ์ การจั ด เตรี ย ม และผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นทดแทนด้ ว ย
เครื่ องมื อกล เชื่ อมพอกผิ ว แม่พิมพ์ การปรั บ แต่ง การตรวจสอบและทดสอบการทํา งาน การจั ด ทํ า
ทะเบี ย นประวั ติ ก ารบํ า รุ ง รั ก ษาระบบการจั ด เก็ บ แม่ พิ ม พ์ การทํ า แผนบํ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น
(Preventive Maintenance) การบํารุงรักษาเชิงแก้ไข (Breakdown Maintenance) ปฏิบัติงานตาม
หลักความปลอดภัย
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
1
โครงสร้างของแม่พิมพ์พลาสติก
1. การถอดและประกอบแม่พิมพ์
2. ลักษณะและสาเหตุข้อบกพร่องของแม่พิมพ์
3. จัดเตรียม และผลิตชิ้นส่วนทดแทนด้วยเครื่องมือกล
2
การเชื่อมพอกผิวแม่พิมพ์
1. การปรับแต่ง
2. ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน
3
การจัดทําทะเบียนประวัติการบํารุงรักษา
1. ระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์
2. แผนบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
3. แผนบํารุงรักษาเชิงแก้ไข (Breakdown Maintenance)
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การวัดละประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจสอบผลงาน
4 พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน
สอบข้อเขียน

เกณฑ์การประเมิน
10
30
40
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. ชุดแม่พิมพ์พลาสติก
2. อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานสําหรับถอดประกอบ
3. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรการบํารุงรักษาแม่พิมพ์
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

165

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1125
งานซ่อมและบํารุงรักษาแม่พิมพ์โลหะ

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการซ่อม การปรับ เปลี่ยนชิ้นส่วน การบํารุงรักษาและการหาสาเหตุ
ข้อบกพร่องของแม่พิมพ์โลหะ
2. ถอดประกอบแม่พิมพ์โลหะตามหลักการและกระบวนการ
3. วิเคราะห์สาเหตุข้อบกพร่องของแม่พิมพ์โลหะตามหลักการ
4. ซ่อม ปรับ แก้ไข ข้อบกพร่องของแม่พิมพ์โลหะตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดทําระเบียบบํารุงรักษาแม่พิมพ์โลหะตามระยะ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาพประกอบและโครงสร้างของแม่พิมพ์โลหะ ถอดและประกอบแม่พิมพ์
ลักษณะและสาเหตุข้อบกพร่องของแม่พิมพ์ เตรียม และผลิตชิ้นส่วนทดแทนด้วยเครื่องมือกล การเชื่อม
พอกผิ ว แม่ พิมพ์ ปรั บ แต่ ง การตรวจสอบและทดสอบการทํ า งาน การจั ด ทํ า ทะเบี ย นประวั ติ การ
บํารุงรักษา ระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์ การทําแผนบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
การบํารุงรักษาเชิงแก้ไข (Breakdown Maintenance) ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
1
โครงสร้างของแม่พิมพ์โลหะ
1. การถอดและประกอบแม่พิมพ์
2. ลักษณะและสาเหตุข้อบกพร่องของแม่พิมพ์
3. จัดเตรียม และผลิตชิ้นส่วนทดแทนด้วยเครื่องมือกล
2
การเชื่อมพอกผิวแม่พิมพ์
1. การปรับแต่ง
2. ตรวจสอบและทดสอบการทํางาน
3
การจัดทําทะเบียนประวัติการบํารุงรักษา
1. ระบบการจัดเก็บแม่พิมพ์
2. แผนบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
3. แผนบํารุงรักษาเชิงแก้ไข (Breakdown Maintenance)
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การวัดละประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจสอบผลงาน
4 พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

เกณฑ์การประเมิน
10
30
40
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. ชุดแม่พิมพ์โลหะ
2. อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานสําหรับถอดประกอบ
3. เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรการบํารุงรักษาแม่พิมพ์
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1126
งานขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ขัดผิวแม่พิมพ์
พลาสติก
2. ขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การขั ด ผิ ว แม่ พิม พ์ ความเรี ย บของผิ ว งาน เครื่ อ งมื อ ขั ด ผิ ว อุ ป กรณ์
ปรับแต่งผิวงาน ตะไบขัดแม่พิมพ์ หินขัดแม่พิมพ์ สารหล่อลื่นในการขัดผิว กระดาษทราย สักหลาด
ครีมเพชร (Diamond Compound) ชิ้นส่วนอีเลคโทรด การขัดผิวงานที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล
EDM การผลิตด้ ามจับยึดวั สดุขัดชนิด ต่าง ๆ การแต่งผิว ด้วยตะไบ การขัดด้ วยหินขัด การขัดด้ว ย
กระดาษทราย การขั ดชิ้ นส่ วนแม่พิมพ์ ตัว เมีย ชิ้ นส่ วนแม่พิมพ์ ตัว ผู้ และการขั ดเงาด้ วยครี มเพชร
ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
1
การขัดผิวแม่พิมพ์ ความเรียบของผิวงาน
1. เครื่องมือขัดผิว
2. อุปกรณ์ปรับแต่งผิวงาน ตะไบขัดแม่พิมพ์ หินขัดแม่พิมพ์
3. สารหล่อลื่นในการขัดผิว กระดาษทราย สักหลาด ครีมเพชร (Diamond
Compound)
2
การขัดผิวงาน
1. ชิ้นส่วนอีเลคโทรด
2. การขัดผิวงานที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล EDM
3. การผลิตด้ามจับยึดวัสดุขัดชนิดต่าง ๆ
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
3
การตกแต่งผิวแม่พิมพ์พลาสติก
1. การแต่งผิวด้วยตะไบ
2. การขัดด้วยหินขัด
3. การขัดด้วยกระดาษทราย
4. การขัดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัวเมีย
5. การชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัวผู้
6. การขัดเงาด้วยครีมเพชร
การวัดละประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจสอบผลงาน
4 พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

30
40
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ขัดผิวแม่พิมพ์พลาสติก
2. อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานสําหรับถอดประกอบ
3. หินขัดแม่พิมพ์ กระดาษทราย ผงขัด ครีมขัดผิว
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เกณฑ์การประเมิน
10

100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรการขัดผิวแม่พิมพ์
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1127
งานขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ขัดผิวแม่พิมพ์
โลหะ
2. ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การขั ด ผิ ว แม่ พิม พ์ ความเรี ย บของผิ ว งาน เครื่ อ งมื อ ขั ด ผิ ว อุ ป กรณ์
ปรับแต่งผิวงาน ตะไบขัดแม่พิมพ์ หินขัดแม่พิมพ์ สารหล่อลื่นในการขัดผิว กระดาษทราย สักหลาด
ครีมเพชร (Diamond Compound) ชิ้นส่วนอีเลคโทรด การขัดผิวงานที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่อง
มือกล EDM ปฏิบัติการผลิตด้ามจับยึดวัสดุขัดชนิดต่าง ๆ แต่งผิวด้วยตะไบ ขัดด้วยหินขัด ขัดด้วย
กระดาษทราย ขัดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัวเมีย ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัวผู้ และการขัดเงาด้วยครีมเพชร ปฏิบัติงาน
ตามหลักความปลอดภัย
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
1
การขัดผิวแม่พิมพ์ ความเรียบของผิวงาน
1. เครื่องมือขัดผิว
2. อุปกรณ์ปรับแต่งผิวงาน ตะไบขัดแม่พิมพ์ หินขัดแม่พิมพ์
3. สารหล่อลื่นในการขัดผิว กระดาษทราย สักหลาด ครีมเพชร (Diamond
Compound)
2
การขัดผิวงาน
1. ชิ้นส่วนอีเลคโทรด
2. การขัดผิวงานที่ผ่านการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือกล EDM
3. การผลิตด้ามจับยึดวัสดุขัดชนิดต่าง ๆ
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
3
การตกแต่งผิวแม่พิมพ์โลหะ
1. การแต่งผิวด้วยตะไบ
2. ขัดด้วยหินขัด
3. การขัดด้วยกระดาษทราย
4. การขัดชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัวเมีย
5. การชิ้นส่วนแม่พิมพ์ตัวผู้
6. การขัดเงาด้วยครีมเพชร
การวัดละประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจสอบผลงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน

4 พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ แบบสังเกต
ปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่ แบบบันทึกการเข้ารับการ
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ ฝึกอบรม
ฝึกอบรม
รวม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. ชุดเครื่องมืออุปกรณ์ขัดผิวแม่พิมพ์โลหะ
2. อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานสําหรับถอดประกอบ
3. หินขัดแม่พิมพ์ กระดาษทราย ผงขัด
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เกณฑ์การประเมิน
10
30
40
20

100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรการบํารุงรักษาแม่พิมพ์
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1128
งานปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับชนิดเครื่องฉีดพลาสติก อุปกรณ์ประกอบเครื่องฉีดพลาสติก ขั้นตอนการ
ฉีดพลาสติก คํานวณค่าพารามิเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก สมบัติของพลาสติก
2. ปัญหา สาเหตุและการแก้ไขงานฉีดพลาสติก ผสมสีเม็ดพลาสติก อบไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก
3. เตรียมแม่พิมพ์ และเครื่องมือตามหลักการและกระบวนการ
4. ปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
5. บํารุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติกตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดเครื่องฉีดพลาสติก อุปกรณ์ประกอบเครื่องฉีดพลาสติก ขั้นตอนการ
ฉีดพลาสติก คํานวณค่าพารามิเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก คุณสมบัติของพลาสติก ปัญหา สาเหตุและการ
แก้ไขงานฉีดพลาสติก ผสมสีเม็ดพลาสติก อบไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก เตรียมแม่พิมพ์ เตรียมเครื่องฉีด
ติดตั้งแม่พิมพ์พลาสติก ปฏิบัติการฉีด ตรวจสอบชิ้นงานฉีด ปรับค่าพารามิเตอร์เพื่อแก้ปัญหางานฉีด
พลาสติก บํารุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัย
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
1
ชนิดเครื่องฉีดพลาสติก
1. อุปกรณ์ประกอบเครื่องฉีดพลาสติก
2. ขั้นตอนการฉีดพลาสติก
2
การคํานวณค่าพารามิเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก
1. คุณสมบัติของพลาสติก
2. ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขงานฉีดพลาสติก
3. การผสมสีเม็ดพลาสติก
4. การอบไล่ความชื้นเม็ดพลาสติก
3
การเตรียมแม่พิมพ์
1. การเตรียมเครื่องฉีด
2. การติดตั้งแม่พิมพ์พลาสติก
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
4
ปฏิบัติการฉีด
1. การตรวจสอบชิ้นงานฉีด
2. การปรับค่าพารามิเตอร์เพื่อแก้ปัญหางานฉีดพลาสติก
3. การบํารุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก
การวัดละประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจสอบผลงาน
4 พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
ปฏิบัติงาน
5 ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการ
ฝึกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

30
40
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. แม่พิมพ์พลาสติก
2. เครือ่ งฉีดพลาสติก
3. เครื่องมือพื้นฐานสําหรับถอด และติดตั้ง

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

เกณฑ์การประเมิน
10

100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรการปรับตั้งเครื่องฉีด
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1201
งานกลึงชิ้นงานเบื้องต้น

40 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎการปฏิบัติงานในงานกลึง
ใช้และบํารุงรักษาเครื่องกลึง
อ่านแบบงานกลึงเพื่อปฏิบัติงานกลึงตามมาตรฐานของการเขียนแบบ
กลึงงานขั้นพื้นฐานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนด
วัดและตรวจสอบชิ้นงานกลึงตามแบบ

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกลึง การใช้และบํารุงรักษา
เครื่ อ งกลึ ง เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นงานกลึ ง การอ่ า นแบบสั่ ง งาน การวั ด และตรวจสอบชิ้ น งาน
การลั บ มี ด กลึ ง ชนิ ด ต่ า ง ๆ การลั บ ดอกสว่ า น การปฏิ บั ติ ง านกลึ ง ปาดหน้ า กลึ ง ปอกผิ ว กลึ ง เรี ย ว
กลึงคว้านรู กลึงเกลียว
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
การเลือก เตรียม ใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในงานกลึงชิ้นงาน
เบื้องต้น
1. การเลือก เตรียม ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. การบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการกลึงชิ้นงาน
2
การวัดและตรวจสอบชื้นงานตามแบบกําหนด
1. การใช้เครื่องมือวัดชิ้นงานกลึงตามแบบกําหนด
2. การตรวจสอบชิ้นงานกลึงตามแบบกําหนด
3

การอ่านแบบงานกลึงตามใบงานหรือชิ้นงานจริง
1. การอ่านแบบงานกลึงตามใบงานหรือชิ้นงานจริง
2. การสเก็ตแบบงานกลึงจากชิ้นงานจริง

4

การลับมีดกลึงและดอกสว่านรูปแบบต่าง ๆ
1. การลับมีดกลึงรูปแบบต่าง ๆ
2. การลับดอกสว่าน

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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หน่วยที่
5
งานกลึงขึ้นรูปชิ้นงาน
1. งานกลึงขึ้นรูป
2. งานกลึงเรียว
3. งานกลึงเกลียว

ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม

การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาการเข้าร่วมฝึกอบรม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลา
ฝึกอบรมตามหลักสูตร
รวม

2
3
4
5

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน
10

แบบประเมินการปฏิบัติงาน

40

แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

30
20

แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เครื่องกลึงยันศูนย์ท้ายแท่นขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.
เครื่องเจียรแบบลับคมตัดชนิดตั้งพื้น
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ค่าความละเอียด 1/20 มม. (0.05 มม.)
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ค่าความละเอียด 1/50 มม. (0.02 มม.)
เวอร์เนียร์ไฮเกจ
แท่นระดับ
นาฬิกาวัดพร้อมอุปกรณ์
เครื่องมือและอุปกรณ์ประจําเครื่อง
เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานตามแบบกําหนด
เครื่องเลื่อยกล

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ชลอ การทวี. งานเครื่องมือกลเบื้องต้น.
- พิชัย จันทะสอน. งานเครื่องมือกลเบื้องต้น.
- กระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวศึกษา . ช่างกลึงโลหะเบื้องต้น.
- สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา . งานกลึงเบื้องต้น
- บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ. ทฤษฎีงานเครื่องมือกล.
แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. พื้นความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. อายุ 15 ปีขึ้นไป
3. ไม่มีโรคประจําตัวที่เป็นอุปสรรคในการฝึกอบรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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1.

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กลุ่มวิชางานช่างกลโรงงาน
1102-1202
งานเขียนโปรแกรมสั่งงานการผลิตด้วยเครื่องกัด
CNC (CAD-CAM)

40 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับทํางานของเครื่องกัดซีเอ็นซี การเลือกใช้โปรแกรมเครื่องกัดซีเอ็นซี การ
ใช้เครื่องมือตัด
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับ แสดงความรู้เกี่ยวกับ
3. ตรวจสอบความผิดปกติในระหว่างทํางานด้วยการสังเกต
4. ใช้เครื่องมือวัดตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช้งาน ชนิดและโครงสร้างของโปรแกรม CAD - CAM ใช้
โปรแกรม CAD - CAM 2 มิติ 3 มิติ สร้าง Solid Modeling ด้วยคําสั่งพื้นฐาน การแก้ไขทําโปรแกรม
งานกัด 2 มิติ 3 มิติ เช่น คําสั่ง Contour Drill Pocketing NC งานกลึง Rough Cut Finishing
Drilling ตรวจสอบโปรแกรม NC ด้วยโปรแกรม NC Verify
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
1
2
3
4
5

ชื่อหน่วย – หัวข้อการฝึกอบรม
การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การเขียนแบบเครื่องกลเบื้องต้น
การเขียนแบบเครื่องกลตามแบบงานที่กําหนด
การเขียนแบบเครื่องกล ด้วยโปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD 3D)
การออกแบบและเขียนแบบเครื่องกล โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
(CAD 3D)

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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การวัดละประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการ
อบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
4 ตรวจสอบผลงาน
4 พฤติกรรม และลักษณะนิสัยขณะ
5 ปฏิบัติงานระยะเวลาการเข้าร่วม
ฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ของเวลาการฝึกอบรม
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินการปฏิบัติงานจริง
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต
แบบบันทึกการเข้ารับการ
ฝึกอบรม

เกณฑ์การประเมิน
10
30
40
20

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม (CAD 3D)
2. เครื่องพิมพ์ชนิด Laser
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- เอกสารประกอบการอบรมของเตรียมคนเข้าทํางาน หลักสูตรเครื่องจักรซีเอ็นเพื่อผลิต
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
2 แหล่งเรียนรู้
- อินเตอร์เนต
พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์
2. มีพื้นความรู้ไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.

สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
9
2
12
2
25

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รหัสรายวิชา
รายวิชา
1103-1101 งานดัดทอสแตนเลส
1103-1102 งานชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา
1103-1103 งานเชื่อมพลาสติก
1103-1104 งานเชื่อมทอดวยแกส
1103-1105 งานเชื่อมสแตนเลสดวยเครื่องเชื่อม Inverter
1103-1106 งานพนสี
1103-1107 งานมุงลวดอลูมเิ นียม
1103-1108 งานวิเคราะหโลหะ วัสดุทางโลหะวิทยา
1103-1109 งานตัดโลหะดวยเครื่องพลาสมา
1103-1201 งานเชื่อมเหล็กดัด
1103-1202 งานเชือ่ มแกส
1103-1301 งานเชือ่ มไฟฟาเบื้องตน
1103-1302 งานเชือ่ มทอดวยไฟฟา
1103-1303 งานเชือ่ มไฟฟางานเหล็กแผน
1103-1304 งานเชือ่ มมิก/แม็ก
1103-1305 งานเชือ่ มงานผลิตภัณฑ
1103-1306 งานตัดแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
1103-1307 งานประกอบผลิตภัณฑงานกระจก
1103-1308 งานประกอบผลิตภัณฑอลูมิเนียม
1103-1309 งานเขียนแบบงานทอสุขาภิบาลและการประมาณ
ราคาอมบํารุงรักษาปม น้ําแบบใบพัด
1103-1310 งานซ
1103-1311 งานเชื่อมซอมบํารุง
1103-1312 งานประกอบอลูมิเนียมในอาคาร
1103-1501 งานระบบทอระบายอากาศ
1103-1502 งานหลออลูมิเนียม Alloy

จํานวนชั่วโมง
24
30
30
30
30
30
30
30
30
45
60
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
90
90
150
150

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
1103-1101
งานดัดทอสแตนเลส

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
24 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการดัดทอสแตนเลสดวยเครือ่ งดัด
2. ดัดทอสแตนเลสดวยเครื่องดัดตามแบบงาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักความปลอดภัย กระบวนการดัดทอ เครื่องมืออุปกรณเทคนิควิธีการ
ดัดและมาตรฐานของสแตนเลสแตล ะชนิด การดัดทอมุม 45 องศา 90 องศา 120 องศา และแบบ
ผสมผสาน ตลอดจนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและปลอดภัยมีการวางแผนในเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ความรูเกี่ยวกับสแตนเลสและการดัดทอสแตนเลสดวยเครื่องดัด
1. ความรูเกี่ยวกับสแตนเลส
2. การดัดทอสแตนเลสดวยเครื่องดัด
3. อธิบายการใชเครือ่ งมืออุปกรณ ตลอดจนเทคนิควิธีการดัดทอไดตามกําหนด
2
งานดัดทอสแตนเลส
1. ดัดทอสแตนเลสมุม 45 องศา
2. ดัดทอสแตนเลสมุม 90 องศา
3. ดัดทอสแตนเลสมุม 120 องศา
4. ดัดทอสแตนเลสแบบผสมผสาน
3
งานคํานวณคาบริการ
1. การคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน

รวม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องดัดทอ
2. คีมล็อก
3. ตลับเมตร
4. บรรทัดเหล็กขนาด 30 ซ.ม.
5. เหล็กขีด
6. เครื่องตัดไฟเบอรขนาด  14 นิ้ว
7. เครื่องเจียรนัย ขนาด  4 นิ้ว
8. ฉากตายใหญ
9. ฉากวัดมุม
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ทรงวุฒิ เสมาคํา. 2550. งานทอ.กรุงเทพฯ :บจก. เอมพันธ.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการชางเชื่อมโลหะ
- สถานประกอบการธุรกิจงานดัดทอสแตนเลส

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมระบุพื้นความรูและคุณสมบัตผิ ูเขารับการฝกอบรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

เกณฑการประเมิน
40
60
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
1103-1102
งานชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการและวิธีการชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา
2. เลือก เตรียม ใช บํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือที่ใชในงานชุบเคลือบผิวโลหะดวยไฟฟา
3. ชุบเคลือบผิวโลหะชนิดตาง ๆ ดวยไฟฟา
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการชุบโครเมี่ยม การชุบทอง การชุบทองเหลือง ความ
ปลอดภัยในการชุบ เครื่องมืออุปกรณและวัสดุในงานชุบเคลือบผิว การผสมและการปรับปรุงน้ํายาชุบ
การแกไขขอบกพรองในการชุบ การคิดราคางานชุบการเตรียมลอขัด การขัดและทําความสะอาดชิ้นงาน
การชุบเคลือบผิวทองแดง นิเกิลโครเมี่ยม ทอง ทองเหลือง การตรวจน้ํายาชุบ การตรวจสอบงานชุบ
มีกิจนิสัยการทํางานที่ดีมีระเบียบในการทํางานโดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการและวิธีการชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา และความปลอดภัยในการชุบเคลือบผิว
1. หลักการชุบโครเมี่ยม
2. หลักการชุบทอง
3. หลักการชุบทองเหลือง
4. หลักความปลอดภัยในปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวโลหะตามหลักอาชีวอนามัย
2
งานเลือกเครื่องมือ อุปกรณ ตรวจจนน้ํายาที่ในการชุบ และเตรียมงานชุบเคลือบผิวดวยไฟฟา
1. การเลือกใชเครื่องมือ อุปกรณ ที่ในการชุบเคลือบผิวโลหะไดถูกตอง
2. การเลือกใชน้ํายา ที่ในการชุบเคลือบผิวโลหะไดถูกตอง เหมาะสมกับกระบวนการ
ชุบเคลือบผิว
3. การเตรียมงานชุบเคลือบผิวดวยไฟฟาไดถูกตองตามมาตรฐาน
3
งานชุบเคลือบผิวโลหะดวยวัสดุชุบเคลือบชนิดตาง ๆ
1. การชุบโครเมี่ยม
2. การชุบทอง
3. การชุบทองเหลือง

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
การแกไขขอบกพรองในการชุบเคลือบผิวโลหะ
1. การวิเคราะหขอบกพรองในชิ้นงานการชุบเคลือบผิวโลหะ
2. การกําหนดแนวทางแกไขและการปองกันความบกพรองในชิน้ งานการชุบเคลือบผิว
โลหะไดถูกตอง
5
วางแผนการชุบเคลือบผิวโลหะในเชิงธุรกิจ
1. วางแผนการตลาด คํานวณตนทุนและคาบริการ การบริการ สภาพแหลงทรัพยากร
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

รวม

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ชุดเครื่องชุบเคลือบผิวดวยไฟฟาพรอมอุปกรณ
2. ถุงขอมือยางพิเศษแบบยาว
3. ชุดเครื่องขัดผิวพรอมอุปกรณ
4. คีมจับชิ้นงานดามยาว
5. ชุดน้ํายาชุบเคลือบผิวโลหะชนิดตาง ๆ
6. ชุดน้ํายาทําความสะอาดผิวโลหะ
7. ชุดอุปกรณตกแตงผิวโลหะ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมบรูณ เต็งหงษเจริญ. 2547. งานชุบเคลือบผิวผลิตภัณฑโลหะ. กรุงเทพฯ : บจก.
ศูนยสงเสริมวิชาการ.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอบชุบเคลือบผิวโลหะ
- สถานประกอบการธุรกิจงานชุบเคลือบผิวผลิตภัณฑโลหะ(ชุบโครเมี่อม
ชุบทองชุบเงิน)

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูและมีทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานชุบเคลือบผิวโลหะเบื้องตน
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
1103-1103
งานเชื่อมพลาสติก

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการและวิธีการเชื่อมพลาสติก
2. เลือก เตรียม ใช และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณการเชื่อมพลาสติก
3. เชื่อมพลาสติก งานบาง งานหนา
4. เชื่อมพลาสติก PVC, PP, PB
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเชื่อมพลาสติกเลือก เตรียม ใช และบํารุงรักษา
เครื่องมือ วัสดุ อุป กรณการเชื่อมพลาสติก การเชื่อมพลาสติก งานบาง งานหนา การเชื่อมพลาสติก
PVC, PP, PB และวางแผนการเชื่อมพลาสติกในเชิงธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและ
ปลอดภัยโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการและวิธีการเชื่อมพลาสติก
1. การเลือก เตรียม ใช วัสดุ อุปกรณการเชื่อมพลาสติก
2. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการเชื่อมพลาสติก
3. การบํารุงรักษาเครือ่ งมือ อุปกรณการเชื่อมพลาสติก
2
งานเชื่อมพลาสติกตามขนาด
1. งานเชื่อมพลาสติกหนา
2. งานเชื่อมพลาสติกบาง
3
งานเชื่อมพลาสติกชนิดตาง ๆ
1. งานเชื่อมพลาสติก PVC
2. งานเชื่อมพลาสติก PP
3. งานเชื่อมพลาสติก PB
4
การคํานวณราคาคาบริการ
1. คํานวณตนทุนและคาบริการ การบริการ

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
40
60
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
8. ชุดเครื่องเชื่อมพลาสติกพรอมอุปกรณ
9. ลวดเชื่อมพลาสติกชนิดตาง ๆ
10. ถุงมือหนังอยางดี/ผาปดจมูก
11. แปรงทําความสะอาด
12. ตะไบ, กระดาษทราย
13. ทอพลาสติกชนิด PVC, PP, PB
14. คีมปากผสมขนาด 6 นิ้ว
15. คีมปากขยาย ขนาด 8 นิ้ว
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ประภาส เกตุไทย. 2003. งานเชื่อมโลหะ 2-3-4.กรุงเทพฯ :บจก. สกายบุค.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการชางเชื่อมโลหะพลาสติก
- สถานประกอบการธุรกิจงานเชื่อมผลิตภัณฑพลาสติก

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและคุณสมบัตผิ ูเขารับการฝกอบรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
1103-1104
งานเชื่อมทอดวยแกส

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการเชื่อมและการตัดทอดวยแกส
2. เลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ ชุดเชื่อมแกสและอุปกรณการเชื่อมและการตัดทอ
ดวยแกส
3. เชื่อมทอกลมเหล็กกลาดวยแกสรอยตอชน ตอตัวทีในตําแหนงทา 1G, 2G และ 5G ตามแบบ
ที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ ยวกับหลัก การเชื่อมและตัดทอดวยแกส มาตรฐานของเหล็ก กลา ตลอดจน
สัญ ลัก ษณ ในงานเชื่ อม การเชื่ อมแกส รอยต อชน ตอ ตัวที และเชื่ อมท อต อชน ในตํ าแหนง ท าราบ
ทาขนานนอน (ท าระดั บ ) ท าตั้ง และท าเหนื อศีร ษะตลอดจนการตัด โลหะดวยแกส มี กิจ นิสั ยการ
ปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ด วยความรั บ ผิด ชอบและปลอดภั ย โดยน อ มนํ า หลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกตใช
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมือ ชุดเชื่อมแกส ชุดตัดแกสพรอมอุปกรณการ
ใชงาน
1. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ ชุดเชื่อมแกส ชุดตัดแกสพรอม
อุปกรณ การใชงาน
2. การเลือกใชวัสดุงานเชื่อมและลวดเชื่อมแกส
2
หลักการ วิธีการเชื่อมทอและการตัดทอดวยแกส
1. หลักการ วิธีการเชื่อมทอกลมเหล็กกลาดวยแกส
2. หลักการ วิธีการตัดทอกลมเหล็กกลาดวยแกส
3. มาตรฐานและสัญลักษณงานเชื่อมตามมาตรฐาน AWS
4. ชนิดรอยตอและตําแหนงทาเชื่อมงานเชื่อมแกส
5. เทคนิคการปฎิบัติงานเชื่อมแกส
6. ความปลอดภัยในการปฎิบัติงานเชื่อมทอและการตัดทอดวยแกสตามหลักการ
อาชีวอนามัย

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
3
งานเชื่อมแกสรอยตอชน ตอตัวที ในตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาตั้งและ
ทาเหนือศีรษะ
1. เชื่อมเหล็กแผนดวยแกส รอยตอชน ตอตัวที ในตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน
(ทาระดับ) ทาตั้งและทาเหนือศีรษะ
4
งานเชื่อมประกอบรอยตอทอดวยการเชื่อมแกสบากหนางานในตําแหนง 1G,2G และ 5G
ตามแบบกําหนด
1. การเตรียมรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G,2G และ5Gตามแบบที่กําหนด
2. การเชื่อมประกอบรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G,2G และ 5G ตามแบบที่
กําหนด
5
งานเชื่อมทอบากหนางานดวยการเชื่อมแกสในตําแหนง 1G,2G และ5Gตามแบบกําหนด
1. การเชื่อมแนวซึมลึกรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G,2G และ 5G ตามแบบ
ที่กําหนด
2. การเชื่อมแนวทับหนารอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G,2G และ 5G ตาม
แบบที่กําหนด
6
งานตัดโลหะดวยแกส
1. งานตัดโลหะแผนดวยแกสตามแบบที่กําหนด
2. งานตัดทอดวยแกสตามแบบทีก่ ําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน

รวม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ชุดปฎิบัติงานเชื่อมแกสออกซิอะเซทิลีนพรอมอุปกรณ
2. ชุดปฎิบัติงานตัดแกสออกซิอะเซทิลีนพรอมอุปกรณ
3. อุปกรณพนื้ ฐานงานเชื่อมแกส
4. แกสออกซิเจน แกสอะเซทิลีน
5. อุปกรณชุดตัดบากหนางานดวยแกส
6. ลวดเชื่อมแกส ขนาด 2.6 ม.ม.และขนาด 3.2 ม.ม.
7. แปรงลวด คีมจับงานรอนดามยาว
8. ทอเหล็ก ขนาดตาง ๆ
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

เกณฑการประเมิน
20
40
40
100
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ประทีป ระงับทุกข. 2547. งานเชื่อมโลหะ 1.กรุงเทพฯ :บจก. เอมพันธ.
- ภาณุวัฒน หนูกิจ . 2557. งานเชื่อมโลหะเบื้องตน. กรุงเทพฯ :บจก. แม็คเอ็นดู
เคชั่น.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการเชื่อมแกส
- สถานประกอบการธุรกิจงานเชื่อมทอและตัดทอดวยแกส

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูและมีทักษะพื้นฐานการปฎิบัติงานเชื่อมแกสเบื้องตน

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
1103-1105
งานเชื่อมสแตนเลสดวยเครื่องเชื่อม Inverter
30 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการเชื่อมสแตนเลสดวยเครื่องเชื่อม Inverter
2. เลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือการเชื่อมสแตนเลสดวยเครื่องเชื่อม Inverter
3. เชื่อมผลิตภัณฑสแตนเลสดวยลวดเชื่อมหุมฟลกชตามแบบทีก่ ําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ ห ลั ก การเชื่ อ ม สแตนเลส ด ว ยเครื่อ งเชื่ อ ม Inverter เลื อ กเตรี ย ม ใช แ ละ
บํารุงรักษาเครื่องมือ การเชื่อมสแตนเลสดวยเครื่องเชื่อม Inverter เชื่อมผลิตภัณฑสแตนเลสดวยลวด
เชื่อมหุมฟลกซ วางแผนการเชื่อมผลิตภัณฑสแตนเลสดวยเครื่องเชื่อม Inverter ในเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเตรียม วัสดุ อุปกรณ และการบํารุงรักษา การเชื่อมสแตนเลสดวยเครื่องเชื่อม Inverter
1. การใชวัสดุ อุปกรณ การเชื่อม สแตนเลส ดวยเครื่องเชื่อม Inverter
2. การบํารุงรักษา วัสดุ และอุปกรณ
2
การเชื่อมสแตนเลสดวยเครื่องเชื่อม Inverter
1. การเชื่อมผลิตภัณฑสแตนเลสดวยลวดเชื่อมหุม ฟลกซ
2. เทคนิคการเชื่อม ลวดเชื่อมสแตนเลสหุมฟลกซดวยเครื่องเชือ่ ม Inverter
3. ขอดี - ขอเสีย ของการเชื่อมสแตนเลสดวยเครื่องเชื่อม Inverter
3
การวางแผน การเชื่อมสแตนเลสดวยเครื่องเชื่อม Inverter ในเชิงธุรกิจ
1. ผลิตภัณฑสแตนเลสสําหรับงานเชื่อมดวยเครื่องเชื่อม Inverter
2. การประมาณราคางาน

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
3 ตรวจสอบผลงาน

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ
20
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
แบบประเมินผลงาน
40

รวม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เครื่องเชื่อม Inverter 200 Amps
ลวดเชื่อมสแตนเลสหุมฟลกซ
หนากากเชื่อม
ถุงมือหนัง
คอนเคาะสแลก
แปรงลวด
ตลับเมตร
ฉาก
สแตนเลสรูปพรรณสําหรับฝก

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ประภาส เกตุไทย 2003, งานเชื่อมโลหะ : 2-3-4. กรุงเทพ ฯ. หจก.สกายบุก.
- www.siamstainless.com
2 แหลงเรียนรู
- แผนกวิชาชางเชื่อมโลหะ
- รานผลิตภัณฑสแตนเลส
- Internet
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานดานงานเชื่อมไฟฟาดวยลวดเชื่อมหุมฟลกซ
2. อายุอยูระหวาง 18 - 60 ป

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
1103-1106
งานพนสี

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการพนสีการแกไขขอบกพรองงานสี
2. พนสีแลคเกอรและสี อีนาเมลตามที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกั บ การจําแนกชนิดของสีอุตสาหกรรม ศึก ษาคุณสมบัติของสีแลคเกอร
สีอีนาเมล การใชตัวทําลาย การทํางานของการพนสีชนิดตาง ๆ เทคนิคการพนสี การแกไขขอบกพรอง
งานสี การเตรียมพื้นการพนสีพื้น การพนสีทับหนา สีแลคเกอรและสีอีนาเมล ปฏิบัติงานดวยความ
รับผิดชอบและปลอดภัย วางแผนการพนสีในเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
เครื่องมือและอุปกรณงานสี
1. เครื่องมือเคาะขึ้นรูป
2. เครื่องอัดอากาศและอุปกรณปรับความดันใชงาน
3. หลักการทํางานของการพื้นสีชนิดของการพนสี
2
การขัดเตรียมผิวงาน
1. วัสดุขัดเตรียมผิวงาน
2. การเลือกกระดาษทราย
3. ประเภทเครื่องจัดกระดาษทรายและเทคนิคการขัดดวยเครื่องขัดกระดาษทราย
3
การพนสีแลคเกอรและสีอีนาเมล
1. ชนิดของสีประเภทตาง ๆ
2. เทคนิคการผสมสี
3. เทคนิคการพนสี

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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การวัดและประเมินผล
ที่

แนวทางการประเมิน

1
2
3

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

ปมลม 1/2 แรงมา
กาพนสี
อุปกรณพนื้ ฐานงานสี
สายลมพนสี

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมชาย วณารักษ. งานสีรถยนต. สํานักพิมพเอมพันธ จํากัด.
- รศ. อําพล ซี่อตรง. งานสีรถยนต สํานักพิมพศูนยสงเสริมวิชาการ.
แหลงเรียนรู
- อูพนสีรถยนต
- Internet

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการพนสี

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

เกณฑการ
ประเมิน
10
40
50
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
1103-1107
งานมุงลวดอลูมิเนียม

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการประกอบและติดตั้งมุงลวดอลูมิเนียม
2. เลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณการทํามุงลวด
3. ประกอบและติดตั้งมุง ลวดตามรูปแบบทีก่ ําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ
การวัดและการตัดมุงลวดอลูมิเนียมและกรอบอลูมิเนียม การเจาะ ยึดและติดตั้งมุงลวดอลูมิเนียมแบบ
บานสวิงและแบบบานเลื่อน การประกอบและติดตั้งมุงลวดอลูมิเนียมในเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณในงานประกอบ
และติดตั้งมุง ลวดอลูมิเนียม
1. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน
2. การเลือกมุงลวดอลูมเิ นียมและกรอบมุงลวด
2
งานวัดและตัดมุงลวดอลูมิเนียม
1. การวัดมุงลวดอลูมเิ นียม
2. การตัดมุงลวดอลูมิเนียม
3
งานประกอบและติดตั้งมุงลวดอลูมิเนียม
1. การเจาะ ยึดและติดตั้งมุงลวดอลูมเิ นียมแบบบานสวิง
2. การเจาะ ยึดและติดตั้งมุงลวดอลูมเิ นียมแบบบานเลื่อน
4
งานประกอบและติดตั้งมุงลวดอลูมิเนียมเชิงธุรกิจ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจประกอบและติดตั้งมุงลวดอลูมเิ นียม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

รวม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. สวานมือไฟฟา
2. คีมย้ําหมุด
3. ลูกกลิ้ง
4. คอนยาง
5. กรรไกรตัดตรง
6. ไขควงปากแบนไขควงปากแฉก
7. ตะไบละเอียด ขนาด 12 นิ้ว
8. เลื่อยมือ
9. เลื่อยวงเดือนตัดอลูมิเนียม
10. คัตเตอร
11. ไมเนื้อแข็ง ขนาด 1x2x5 นิ้ว (สําหรับตีเสนยางอัด)
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ธนิต อาภารณรัตน. 2545. เทคนิคงานอลูมิเนียม.กรุงเทพฯ :บจก. สกายบุค.
- โฮมแอนดเดคคอเรชั่น. 2557. มุงลวด คืออะไร มาทําความรูจักกอนติดตั้งกันเถอะ.
[เอกสารออนไลน] เขาถึงไดจาก http://home.kapook.com/view82233.html.
(วันที่คนขอมูล: 13 กุมภาพันธ 2557).
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการชางเชื่อมโลหะ
- รานจําหนาย ประกอบ ติดตั้งมุง ลวด

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอลูมเิ นียม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
1103-1108
งานวิเคราะหวัสดุทางโลหะวิทยา
30 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการวิเคราะหวัสดุทางโลหะวิทยา
2. เลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมือ วัสดุอุปกรณทางโลหะวิทยา
3. สองกลองจุลทรรศน วิเคราะหสวนผสมโลหะตามขอกําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหโลหะ วัสดุท างโลหะวิทยา การเลือก เตรียมใชและ
บํารุงรักษาเครื่องมือ ขัด ปดเงาโลหะ สองกลองจุลทรรศน วิเคราะหสวนผสมของโลหะ เพื่อวางแผน
การวิเคราะหวัสดุ เพื่อใชงานอุตสาหกรรม
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเลือก เตรียมใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณทางโลหะวิทยา
1. เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการวิเคราะหวสั ดุโลหะวิทยา
2. การใชและการบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ
2
การเตรียมโลหะ การวิเคราะหโลหะ วัสดุทางโลหะวิทยา
1. การขัด ปดเงา ใสน้ํายา โลหะชนิดตาง ๆ
2. การสองกลองจุลทรรศน
3. การวิเคราะหสวนผสมของโลหะ
3
การวิเคราะหโลหะ เพื่อใชในงานอุตสาหกรรม
1. การวิเคราะหสวนผสมของโลหะ
2. การวิเคราะหคุณสมบัติของโลหะ
3. การวางแผนวิเคราะหโลหะเพื่อใชในงานอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการ
ประเมิน
20
40
40
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. โลหะตัวอยาง เหล็ก ทองเหลือง ทองแดง อลูมเิ นียม สแตนเลส
2. กระดาษทราย
3. เครื่องขัดโลหะ
4. กลองจุลทรรศน
5. น้ํายาขัดโลหะ
6. คอมพิวเตอร
7. ชุดตัวอยางโลหะรูปพรรณ ที่ใชในงานอุตสาหกรรม
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ไพโรจน ฐานวิเศษ. โลหะวิทยาเบื้องตน. นคราชสีมา. 2521.
- จงกล รัตสุข. โลหะวิทยาเบื้องตนและวัสดุวิศวกรรม. กรุงเทพฯ. : สําหนักพิมพ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2525.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการโลหะวิทยา
- Internet

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูดานโลหะวิทยาเบื้องตน
2. อายุอยูระหวาง 18 - 60 ป

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

207

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
1103-1109
งานตัดโลหะดวยเครือ่ งพลาสมา
30 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการตัดโลหะดวยเครื่องพลาสมา
2. เลือก เตรียม ใช และซอมบํารุงรักษาเครื่องมือตัดโลหะดวยเครื่องพลาสมา
3. ตัดโลหะชนิดตาง ๆ ดวยเครื่องตัดพลาสมา
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือก เตรียม ใช และซอมบํารุงรัก ษาเครื่องมือการตัดโลหะชนิด
ตาง ๆ ดวยเครื่องตัดพลาสมา ปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเลือก เตรียม ใช และซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ ตัดโลหะดวยเครื่องพลาสมา
1. การเลือก เตรียม ใชและซอมบํารุงรักษาเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
2. การประกอบหัวตัดพลาสมา
2
การตัดโลหะ ชนิด ตาง ๆ ดวยเครื่องตัดพลาสมา
1. การตัดเหล็กชนิดตาง ๆ
2. การตัดสแตนเลส
3. การตัดอลูมิเนียม
3
การปฏิบัตงิ านตัดโลหะดวยความปลอดภัย
1. การปองกันไฟฟาซ็อตในการตัด
2. การใชอุปกรณปองกันอันตรายที่เกิดจากการตัดดวยเครือ่ งพลาสมา

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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การวัดและประเมินผล
ที่

แนวทางการประเมิน

1
2
3

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน

รวม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องตัดพลาสมา
2. ชุดหัวตัดขนาดตาง ๆ
3. ชุดทําความสะอาดหัวตัด
4. หนากากปองกันรังสี
5. ถุงมือหนัง
6. ตลับเมตร
7. ฟุตเหล็ก
8. เหล็กขีด/ชอลคหิน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- www.thermal-mech.com/knowledge.php?id=36
- ประภาส เกตุไทย. 2003. งานเชื่อมโลหะ 4. กรุงเทพฯ. บจก.สกายบุค.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติงานตัดพลาสมา
- Internet

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและคุณสมบัตผิ ูเขารับการฝกอบรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

เกณฑการ
ประเมิน
10
40
50
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
1103-1201
งานเชื่อมเหล็กดัด

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการงานเชื่อมและตัดเหล็ก
2. ดัดเหล็กดัดลวดลายตาง ๆ ตามแบบที่กําหนด
3. ประกอบแบบ Fixture
4. เชื่อมประกอบ และติดตั้งเหล็กดัดหนาตาง ประตู
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติในเรื่อง งานถายแบบ แบบคัดลอกลายแบบเชื่อมประกอบการติดตั้ง งานเหล็กดัด
หนาตาง ประตู รั้ว วัดขนาด ดัด ทําแบบดัด ทําแบบประกอบ เชื่อมรอยประกอบและการติดตั้งเหล็กดัด
หนาตาง ประตูและรั้วบาน การใชเครื่องมือทั่วไปอยางถูกตองและปลอดภัยโดยนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การวัดขนาดและถายแบบลวดลายตาง ๆ
1. การเลือกใชเครื่องมือวัดแบบตาง ๆ
2. การออกแบบลวดลายเหล็กดัด
2
การออกแบบประกอบ ตัวจับยึด Fixture ในงานเหล็กดัด
1. กรอบเหล็กดัด
2. การสรางเครื่องมือดัดเหล็กอยางงาย
3
การเชื่อมประกอบและติดตั้งเหล็กดัดหนาตาง ประตูและรั้ว
1. การเชื่อมเขามุม
2. การติดตั้งเหล็กดัด
4
การประมาณราคาในงานเหล็กดัด
1. การประมาณราคาตามราคาวัสดุ
2. การประมาณราคาตามพื้นที่งาน

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องเชื่อมไฟฟา
2. ปากกาจับงาน
3. ชุดมือจัดดัดเหล็ก
4. กรรไกรโยก 8 – 10 นิ้ว
5. เครื่องเจียระไน 4 นิ้ว
6. ปมลม
7. กาพนสี
8. สวานมือ
9. คอนหัวกลม
10. ตะไบ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- วัชรพงศหงษสุวรรณ.ออกแบบลวดลายเหล็กดัด 2.ซีเอ็ด.
- สมบูรณ เต็งหงษเจริญ.หนังสืองานเชื่อมโลหะ 1.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการเชื่อม
- You Tube การทําเหล็กดัด

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูแ ละคุณสมบัตผิ ูเขารับการฝกอบรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

เกณฑการ
ประเมิน
40
60
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
1103-1202
งานเชื่อมแกส

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
60 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการเชื่อมแกสออกซิเจน - อะเซทิลีน ในตําแหนงทาเชื่อมและ
รอยตอแบบตาง ๆ
2. เลือกใชเครื่องมือ อุปกรณในงานเชื่อมแกส
3. เชื่อมโลหะดวยแกสในตําแหนงทาเชื่อมตาง ๆ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการเชื่อมแกสออกซิเจน - อะเซทิลินเบื้องตน ความปลอดภัย เครื่องมือ
และอุปกรณในงานเชื่อมแกส เทคนิคการเชื่อมในตําแหนงทาเชื่อมตาง ๆ รวมทั้งการประมาณราคางาน
เชื่อมแกสในเชิงธุรกิจ ปฏิบัติงานอยางมีความรับผิดชอบและปลอดภัย
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักและวิธีการเชื่อมแกสออกซิเจน - อะเซทิลีน
1. อธิบายหลักการและวิธีการเชื่อมแกสออกซิเจน - อะเซทิลิน
2. ลักษณะรอยตองานเชื่อมแกสชนิดตาง ๆ
2
การใชเครื่องมือ และอุปกรณในงานเชื่อมแกสออกซิเจน - อะเซทิลีน
1. การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครือ่ งมือในงานเชื่อมแกสออกซิเจน - อะเซทิลีน
2. ความปลอดภัยในการใชอุปกรณในงานเชื่อมแกสออกซิเจน - อะเซทิลีน
3
การเชื่อมโลหะดวยแกสในตําแหนงทาเชื่อมตาง ๆ
1. การเชื่อมในตําแหนงทาเชื่อมตาง ๆ
2. การเชื่อมดวยแกสในตําแหนงรอยตอชนิดตาง ๆ
4
การวางแผน การประเมินราคา
1. การสํารวจ ความตองการ สภาพและสถานการณของตลาด
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การวัดและประเมินผล
ที่

แนวทางการประเมิน

1
2

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

ชุดปฏิบัติการเชื่อมแกสออกซิเจน - อะเซทิลีน
โตะปฏิบัติการเชื่อมแกส
ปากกาจับงานพรอมโตะ
เครื่องเจียรนัยไฟฟา 4 นิ้ว
กรรไกรโยก

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- อาจารยประทีป ระงับทุกข. งานเชื่อมโลหะ 1.
- นรัศ ศรีเมฆ , พิชัย โอภาสอนันต. งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้อตน.
- รศ.อําพล ซื่อตรง. งานเชื่อมและโลหะแผนเบือ้ งตน.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการเชื่อมโลหะ
- สถานประกอบการเกี่ยวกับงานเชื่อมดวยแกสออกซิเจน - อะเซทิลีน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและคุณสมบัตผิ ูเขารับการฝกอบรม
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เกณฑการ
ประเมิน
40
60
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
1103-1301
งานเชื่อมไฟฟาเบื้องตน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักและวิธีการเชื่อมไฟฟา กรรมวิธีการเชื่อมไฟฟา
2. ใชเครื่องมือและอุปกรณการเชื่อมไฟฟาไดอยางปลอดภัย
3. เชื่อมโลหะดวยไฟฟาในตําแหนงทาเชื่อมและรอยตอตาง ๆ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ หลั ก การเชื่ อ มไฟฟ า เบื้ อ งต น ความปลอดภั ย ในงานเชื่ อ มไฟฟ า
การใชเครื่องมืออุปกรณงานเชื่อมไฟฟา การเชื่อมในตําแหนงทาเชื่อมตาง ๆ การเชื่อมไฟฟาเบื้องต น
การเริ่มตน การอารค การเดินแนวเชื่อม ทาราบ ทาขนานนอน ทาตั้ง และทาเหนือศีรษะ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการและวิธีการเชื่อมไฟฟาดวยลวดเชื่อมไฟฟา
1. กรรมวิธีการเชื่อม
2. องคประกอบของงานเชื่อมไฟฟา
3. เทคนิคและวิธีการเชื่อมไฟฟาดวยลวดเชื่อมไฟฟา
2
การใชเครื่องมือ อุปกรณในงานเชื่อมไฟฟา
1. ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ อุปกรณงานเชื่อมไฟฟา
2. เครื่องมือและอุปกรณในงานเชื่อมไฟฟา
3
การเชื่อมโลหะดวยไฟฟาในตําแหนงทาเชื่อมและรอยตาง ๆ
1. การเริ่มตนการอารค
2. เทคนิคการเชื่อมไฟฟา ตําแหนงและรอยตอตาง ๆ
3. การเชื่อมโลหะชนิดตาง ๆ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องเชื่อมไฟฟาระบบ Inverter ขนาด 200 Amps
2. หนากากเชื่อมชนิดสวมหัว
3. คีมจับงานรอน
4. แปรงลวดเหล็ก
5. คอนเคาะสแลค
6. ปากกาจับงานพรอมโตะ
7. ตะไบแบบ ขนาด 12 นิ้ว
8. เครื่องเจียรนัยไฟฟา ขนาด 4 นิ้ว
9. สลักปากแบน 1 นิ้ว
10. คอนหัวกลม 1/2 ปอนด
11. แวนตานิรภัย
12. กรรไกรโยก
13. ทั่งตีเหล็ก
14. บรรทัดเหล็กขนาด 30 ซม.
15. เหล็กขีด
16. เหล็กตอกนําศูนยและเหล็กตอกรางแบบ
17. ฉากเหล็กขนาด 12 นิ้ว
18. ชุดปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟา (ถุงมือ, ปลอกแขน, เอื้ยม)
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ประเมิน
40
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- อาจารยประทีป ระงับทุกข.งานเชื่อมโลหะ 1. กรุงเทพฯ :หจก. เอมพันธ.
- นริศ ศรีเมฆ , พิชัย โอภาสอนันต.งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้อตน.
- รศ.อําพล ซื่อตรง.งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการเชื่อมโลหะ
- สถานประกอบการเกี่ยวกับงานเชื่อมดวยแกสออกซิเจน - อะเซทิลีน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและคุณสมบัตผิ ูเขารับการฝกอบรม
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
1103-1302
งานเชื่อมทอดวยไฟฟา

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการเชื่อมทอดวยไฟฟา
2. เลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องเชื่อมและวัสดุอุปกรณการเชื่อมทอดวยไฟฟา
3. เชื่อมประกอบรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อมทอดวยไฟฟา มาตรฐานของทอและขอตอทอ การเชื่อมเดิน
แนวรอบทอและตอชนบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและ
ปลอดภัย
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครือ่ งมือ เครื่องเชื่อมและวัสดุอปุ กรณการเชื่อมทอดวย
ไฟฟา
1. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องเชื่อมและวัสดุอปุ กรณการ
เชื่อมทอดวยไฟฟา
2. การเลือกใชชนิดของรอยตอในงานเชื่อมและลวดเชื่อม
2
งานเชื่อมประกอบรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ตามแบบที่กําหนด
1. การเตรียมรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ตามแบบที่กําหนด
2. การเชื่อมประกอบรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ตามแบบที่
กําหนด
3
งานเชื่อมทอบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ตามแบบที่กําหนด
1. การเชื่อมแนวซึมลึกรอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ตามแบบ
ที่กําหนด
2. การเชื่อมแนวทับหนารอยตอทอบากหนางานในตําแหนง 1G, 2G และ 5G ตาม
แบบที่กําหนด
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบสังเกต

รวม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องเชื่อมไฟฟาพรอมอุปกรณ
2. เครื่องตัดทอ
3. อุปกรณพนื้ ฐานงานเชื่อมไฟฟา
4. ชุดตัดแกสออกซิอะเซทิลีน
5. อุปกรณชุดตัดบากหนางานดวยแกส
6. ลวดเชื่อมไฟฟา ขนาด 2.6 ม.ม.
7. ลวดเชื่อมไฟฟา ขนาด 3.2 ม.ม.
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ประทีป ระงับทุกข. 2547. งานเชื่อมโลหะ 1.กรุงเทพฯ :บจก. เอมพันธ.
- ไทรทอง เรืองจํารัส. 2556. งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน. กรุงเทพฯ :บจก. ศูนย
หนังสือเมืองไทย.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการชางเชื่อมโลหะ
- สถานประกอบการธุรกิจงานเชื่อมทอดวยไฟฟา

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูและมีทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟาเบื้องตน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
1103-1303
งานเชื่อมไฟฟางานเหล็กแผน
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการ การเชื่อมไฟฟางานเหล็กแผน
2. บอกมาตรฐานของเหล็กกลา และมาตรฐานงานเชื่อม
3. เชื่อมไฟฟารอยตอชนเวนระยะรอยตอไมบากหนางานและเชื่อมตอฉาก (รอยตอตัวที) ใน
ตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาตัง้ ทาเหนือศีรษะ
4. เชื่อมไฟฟารอยตอชนเวนระยะรอยตอบากหนางานและเชื่อมตอฉาก (รอยตอตัวที) ใน
ตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาตัง้ ทาเหนือศีรษะ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิธีการเชื่อมไฟฟาตามมาตรฐานชางเชื่อม การเลือกใชลวดเชื่อม
และเหล็ก กลา สัญ ลัก ษณงานเชื่อมตลอดจนการตรวจสอบงานเชื่อมดวยสายตาการเชื่อมไฟฟารอย
เชื่อมตอชนเวนระยะรอยตอและรอยตอตัวที ทั้งชิ้นงานที่บากหนางานและชิ้นงานที่ไมบากหนางานใน
ตํา แหน ง ท าราบ ท าขนานนอน (ท าระดั บ ) ท าตั้ ง ท าเหนื อ ศีร ษะ ตลอดจนปฏิ บั ติ ง านด วยความ
รับผิดชอบและปลอดภัย
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียมใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องเชื่อมและวัสดุอุปกรณการเชื่อมไฟฟางาน
เหล็กแผน
1. การเลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องเชื่อมและวัสดุอปุ กรณการเชื่อม
ไฟฟางานเหล็กแผน
2. การเลือกใชลวดเชื่อม
2
หลักการและวิธีการเชื่อมไฟฟางานเหล็กแผน
1. วิธีการเชื่อมไฟฟางานเหล็กแผน
2. ชนิดของรอยตอและทาเชื่อมในงานเชื่อม
3. มาตรฐานเหล็กกลาและมาตรฐานงานเชื่อม
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
3
งานเชื่อมประกอบรอยตอชิ้นงานเหล็กแผน
1. การเตรียมรอยตอชิ้นงานเหล็กแผนตามแบบที่กําหนด
2. การเชื่อมประกอบรอยตอชิ้นงานเหล็กแผนตามแบบที่กําหนด
4

5

งานเชื่อมไฟฟางานเหล็กแผน ตามแบบที่กําหนด
1. เชื่อมไฟฟางานเหล็กแผนรอยตอชนเวนระยะรอยตอไมบากหนางานและเชื่อมตอ
ฉาก (รอยตอตัวที) ในตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาตั้ง ทาเหนือ
ศีรษะตามมาตรฐานที่กําหนด
2. เชื่อมไฟฟางานเหล็กแผนรอยตอชนเวนระยะรอยตอบากหนางานและเชื่อมตอฉาก
(รอยตอตัวที) ในตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาตั้ง ทาเหนือศีรษะตาม
มาตรฐานที่กําหนด
งานตรวจสอบงานเชื่อมดวยสายตา
1. งานตรวจสอบงานเชื่อมไฟฟาชิ้นงานเหล็กแผนดวยสายตาตามมาตรฐานทีก่ ําหนด

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องเชื่อมไฟฟาพรอมอุปกรณ
2. อุปกรณพนื้ ฐานงานเชื่อมไฟฟา
3. ชุดตัดแกสออกซิอะเซทิลีน
4. อุปกรณชุดตัดบากหนางานดวยแกส
5. ลวดเชื่อมไฟฟา ขนาด 2.6 ม.ม.
6. ลวดเชื่อมไฟฟา ขนาด 3.2 ม.ม.

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการ
ประเมิน
10
40
50
100
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ประทีป ระงับทุกข. 2547. งานเชื่อมโลหะ 1.กรุงเทพฯ :หจก. เอมพันธ.
- ไทรทอง เรืองจํารัส . 2556. งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน. กรุงเทพฯ :หจก.
ศูนยหนังสือเมืองไทย.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการชางเชื่อมโลหะ
- สถานประกอบการธุรกิจงานเชื่อมไฟฟางานเหล็กแผน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูและมีทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟาเบื้องตน

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
1103-1304
งานเชื่อมมิก/แม็ก

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทํางานการเชื่อมมิก/แม็ก
2. เชื่อมมิก/แม็กในงานตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาตั้ง ทาเหนือศีรษะ
3. เชื่อมอลูมิเนียมในงานตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน (ทาระดับ) ทาตั้ง ทาเหนือศีรษะ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย กระบวนการเชื่อม เครื่องมือและอุปกรณเทคนิควิธีการ
และมาตรฐานในการเชื่อ มมิก /แม็ ก การเชื่อ มเหล็ก กล า และอลู มิเ นีย มในท าราบ ท าขนานนอน
(ทาระดับ) ทาตั้ง ทาเหนือศีรษะ ตลอดจนปฏิบัติงานดวยความรับผิดชอบและปลอดภัยโดยนอมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการและกระบวนการเชื่อมมิก/แม็ก
1. กระบวนการเชื่อมมิก/แม็กเครือ่ งมือ เครื่องเชื่อมและวัสดุอปุ กรณการเชื่อม
2. เทคนิควิธีการเชื่อมมิก/แม็ก
3. ชนิดของรอยตอและทาเชื่อมในงานเชื่อมมิก/แม็ก
2
เครื่องมือ เครือ่ งเชื่อมและวัสดุอุปกรณการเชื่อมมิก/แม็ก
1. เครื่องมือ เครือ่ งเชื่อมและวัสดุอุปกรณการเชื่อมมิก/แม็ก
2. ชนิดของรอยตอและทาเชื่อมในงานเชื่อม
3. มาตรฐานเหล็กกลาและมาตรฐานงานเชื่อม
3
งานเชื่อมมิก/แม็ก
1. งานเชื่อมเหล็กกลาดวยกระบวนการเชื่อมมิก/แม็กในตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน
(ทาระดับ) ทาตั้ง ทาเหนือศีรษะตามมาตรฐานที่กําหนด
2. งานเชื่อมอลูมเิ นียมดวยกระบวนการเชื่อมมิก/แม็กในตําแหนงทาราบ ทาขนานนอน
(ทาระดับ) ทาตั้ง ทาเหนือศีรษะตามมาตรฐานที่กําหนด

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
งานตรวจสอบงานเชื่อมมิก/แม็กดวยสายตา
1. งานตรวจสอบงานเชื่อมมิก/แม็กชิ้นงานเหล็กกลาดวยสายตาตามมาตรฐานทีก่ ําหนด
2. งานตรวจสอบงานเชื่อมมิก/แม็กชิ้นงานอลูมิเนียมดวยสายตาตามมาตรฐานทีก่ ําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบ
สัมภาษณ
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน

รวม

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ชุดเครื่องเชื่อมมิก/แม็กพรอมอุปกรณ
2. ถุงมือเชื่อม
3. ชุดหนัง
4. หนากากเชื่อมไฟฟา
5. คอนเคาะสแลค
6. แปรงลวด
7. คีมปากขยาย
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ประทีป ระงับทุกข. 2547. งานเชื่อมโลหะ 1.กรุงเทพฯ :บจก. เอมพันธ.
- ไทรทอง เรืองจํารัส . 2556. งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน. กรุงเทพฯ :บจก.
ศูนยหนังสือเมืองไทย.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการชางเชื่อมโลหะ
- สถานประกอบการธุรกิจงานเชื่อมไฟฟางานเหล็กแผน

พื้นความรูและคุณสมบัติผเู ขารับการฝกอบรม
มีความรูและมีทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟาเบื้องตน

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
1103-1305
งานเชื่อมงานผลิตภัณฑ
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กีย่ วกับหลักการ การเชื่อมงานผลิตภัณฑ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ การสราง
ผลิตภัณฑ
2. เชื่อมไฟฟา เชื่อมแกส ขึ้นรูปโลหะแผน โลหะรูปพรรณ
3. สรางอุปกรณจบั ยึดงาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บั ติเกี่ ยวกั บ การเชื่อมงานผลิ ตภั ณ ฑ การขึ้น รูป ผลิ ตภั ณ ฑ การสรางผลิ ตภั ณ ฑ
การเชื่อมไฟฟา การเชื่อมแกส ขึ้นรูปโลหะแผน โลหะรูปพรรณและการสรางอุปกรณการจับยึดการวัด
ขนาดและอานแบบชิ้นงานผลิตภัณฑ ผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑรูปแบบตาง ๆ ในเชิงธุรกิจปฏิบัติงานอยาง
มีความรับผิดชอบและปลอดภัยโดยนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
เนื้อหาสาระ
หนวยที่

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม

1

หลักความปลอดภัยการเชื่อมงานผลิตภัณฑ
1. หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติเชื่อมงานผลิตภัณฑตามหลักอาชีวอนามัย
2. ปฏิบตั ิเชื่อมงานผลิตภัณฑไดอยางปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย

2

การวัดขนาดและอานแบบงานเชื่อม และงานโลหะแผน
1. วัดขนาดและอานแบบงานเชื่อม และงานโลหะแผนไดอยางถูกตอง

3

การสรางอุปกรณจับยึด การวัดขนาดและอานแบบ
1. สรางอุปกรณจับยึดชิ้นงานไดอยางเหมาะสมกับการใชงาน
2. วัดขนาดและอานแบบงานผลิตภัณฑไดถูกตองตามแบบงานที่กําหนด

4

เชื่อมไฟฟา เชื่อมแกส ขึ้นรูปโลหะแผน โลหะรูปพรรณ
1. เชื่อมไฟฟา เชื่อมแกสไดถูกตองและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาํ หนด
2. ขึ้นรูปโลหะแผน และโลหะรูปพรรณไดถูกตองตามแบบงานที่กําหนด

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
เชื่อมงานผลิตภัณฑ การขึ้นรูปผลิตภัณฑ การสรางผลิตภัณฑ
5

1. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ ไดถูกตองตามแบบงานที่กําหนด
2. เชื่อมงานผลิตภัณฑไดถูกตองและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
3. สรางผลิตภัณฑไดถูกตองตามแบบงานและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
วางแผนการผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑรูปแบบตาง ๆ ในเชิงธุรกิจ
1. คํานวณตนทุนและคาบริการ
2. วางแผนและดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑรปู แบบตาง ๆ

6

การวัดและประเมินผล
ที่

แนวทางการประเมิน

1
2
3

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงาน

เครื่องมือประเมิน

เกณฑการประเมิน

แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

10
40
50

รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เครื่องเชื่อมไฟฟาพรอมอุปกรณ
อุปกรณพนื้ ฐานงานเชื่อมไฟฟา
ชุดฝกปฏิบัติงานเชื่อมแกสออกซิเจน - อะเซทิลีน
อุปกรณพนื้ ฐานงานเชื่อมแกสออกซิเจน - อะเซทิลีน
เครื่องมือ และอุปกรณพื้นฐานงานขึ้นรูปโลหะ
เครื่องมือวัดขนาดและเครือ่ งมือตกแตงผิวสําเร็จ
ลวดเชื่อมไฟฟา ขนาด 2.60 ม.ม.
ลวดเชื่อมแกส ขนาด 2.00 ม.ม.และ ขนาด 3.20 ม.ม.

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ประทีป ระงับทุกข. 2547. งานเชื่อมโลหะ 1.กรุงเทพฯ :บจก. เอมพันธ.
- พิชัย โอกาสอนันต . 2556. งานเชื่อมและโลหะแผนเบือ้ งตน. กรุงเทพฯ :บจก. เอมพันธ.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการชางเชื่อมโลหะ
- สถานประกอบการธุรกิจผลิตชิ้นงานผลิตภัณฑโลหะ

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูและมีทักษะพื้นฐานการปฏิบัตงิ านเชื่อมเบื้องตนงานขึ้นรูปโลหะเบื้องตน

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
1103-1306
งานตัดแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการตัดแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ การบํารุงรักษา เครื่องตัดแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. ตัดชิ้นงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรตามขอกําหนด
4. วางแผนการตัดชิ้นงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ อุปกรณ และการบํารุงรักษา เครื่องตัดแกสดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร การอานแบบ เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร การตัดชิ้นงานดวยเครื่องตัดแกสตามโปรแกรม
คอมพิวเตอร วางแผนเพื่อใชงานอุตสาหกรรม
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเตรียมวัสดุ อุปกรณ และบํารุงรักษา เครื่องตัดแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
1. วัสดุ อุปกรณ การตัดแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. การเตรียม ตัดแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. การบํารุงรักษา วัสดุ อุปกรณ หลังการตัดแกสดวยคอมพิวเตอร
2
การอานแบบ เขียนแบบชิ้นงานดวยคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานสากล
1. การอานแบบ ตามมาตรฐาน DIN
2. การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร เพื่อเตรียมตัดแกส
3
การตัดชิ้นงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
1. การวางแผนชิ้นงานเพื่อเตรียมการตัดแกส
2. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการตัดแกส
3. ปฏิบัติการเริม่ ตนตัดแกสและหลังการตัดแกสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
4
การวางแผนตัดชิ้นงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในงานอุตสาหกรรม
1. การตัดชิ้นงานดวยแกสเพื่อใชในงานอุตสาหกรรม
2. การวางแผนการตัดชิ้นงานดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ
10
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
แบบประเมินผลงาน
50

รวม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ชุดตัดแกสดวยคอมพิวเตอร
2. คอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ
3. อุปกรณจับยึดชิ้นงานเพื่อตัดแบบชิ้นงาน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- สมบูรณ เต็งหงษเจริญ. การเชื่อมไฟฟาและแกส. พิมพครัง้ ที่ 2. กรุงเทพ ฯ. 2540.
- สุขสันต อุกกฤษฎ. งานเชื่อมและตัดโลหะดวยแกสออกซิเจน อะเซทิลีน. กรุงเทพ ฯ.
สํานักงานบริการและวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา, 2521
แหลงเรียนรู
- โรงงานอุตสาหกรรมที่มเี ครื่องตัดแกสดวยคอมพิวเตอร
- Internet

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานดานการตัดแกสและเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
2. อายุอยูระหวาง 18 - 60 ป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชือ่ มโลหะ
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
1103-1307
งานประกอบผลิตภัณฑงานกระจก
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการประกอบผลิตภัณฑงานกระจก
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณในการประกอบผลิตภัณฑงานกระจกไดอยางปลอดภัย
3. ออกแบบงานประกอบผลิตภัณฑกระจก
4. ประกอบผลิตภัณฑกระจกตามแบบ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานประกอบผลิตภัณฑกระจก ใชเครื่องมือ อุปกรณใน
งานผลิตภัณฑกระจก กระบวนการ กรรมวิธีการประกอบ การจําแนกชนิดประเภทของกระจก เทคนิค
การประกอบผลิตภัณฑกระจกวางแผน การประกอบผลิตภัณฑงานกระจกในเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการประกอบผลิตภัณฑงานกรจก
1. การจําแนกชนิด ขนาดของกระจกในการประกอบผลิตภัณฑงานกระจก
2. คุณสมบัติและประเภทของกระจกที่ใชในการประกอบผลิตภัณฑงานกระจก
2
การใชเครื่องมือ อุปกรณ ในการประกอบผลิตภัณฑงานกระจก
1. ความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ
2. การใชเครื่องมือและอุปกรณ
3
การออกแบบงานประกอบผลิตภัณฑกระจก ตามแบบงานตาง ๆ
1. การออกแบบของผลิตภัณฑ
2. การประกอบตามผลิตภัณฑ
3. การติดตั้งกระจกตามแบบผลิตภัณฑ
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การวัดและประเมินผล
ที่

แนวทางการประเมิน

1
2
3

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. หัวจับกระจกแบบ 3 ทาง
2. หัวจับกระจกแบบ 2 ทาง
3. หัวเพชรตัดกระจกชนิดกากเพชร
4. หัวเพชรตัดกระจกชนิดลอ
5. โตะรองตัดกระจก (กวาง x ยาว x สูง) ขนาด 150 x 240 x 85 ซม.
6. ซิลิโคลนชนิดใสพรอมกานปนยิง
7. ตลับเมตร 5 เมตร
8. ฟุตเหล็ก 36 นิ้ว
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบงานประกอบผลิตภัณฑงานอลูมเิ นียม
- เอกสารความรูจ ากรานจําหนายวัสดุ อุปกรณ อลูมเิ นียม
- เอกสารออนไลน HipolBarameekriangkrai
- สอนงานกระจก - อลูมิเนียม ของ Tube M.youtubc.com
(เขาถึงขอมูล วันที่ 23 มิ.ย. 2558)
แหลงเรียนรู
- สถานที่จําหนายวัสดุ อุปกรณ ชางอลูมิเนียม
- หองปฏิบัติการแผนกชางเชื่อมโลหะ

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานอลูมิเนียม
2. มีคุณสมบัตอิ ายุไมต่ํากวา 18 ป

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

เกณฑการ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
75 ชั่วโมง
1103-1308
งานประกอบผลิตภัณฑอลูมิเนียม
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักงานประกอบผลิตภัณฑอลูมเิ นียมและการใชเครื่องมืออุปกรณ
2. ประกอบผลิตภัณฑอลูมเิ นียม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการในการประกอบผลิตภัณฑอลูมิเนียมลักษณะหนาตัด ชนิดการใช
งานของอลู มิ เนี ยมและกระจก ประกอบชั้น วางของ ตู โชว ตู กับ ขาว หลัก และวิธีก ารใช เครื่อ งมื อ
เครื่องจักร การวัด การตัด การเจาะ การยึดและประกอบ ตลอดจนการวางแผนการประมาณราคา
งานประกอบผลิ ต ภั ณ ฑ อลู มิ เนี ย มในเชิง ธุร กิจ โดยน อมนํ าหลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
ประยุกตใช
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักความปลอดภัย วิธีการใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ชุดประกอบผลิตภัณฑอลูมเิ นียม
1. หลักความปลอดภัยในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร
2. การใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เครือ่ งจักรในงานชางประกอบ ผลิตภัณฑอลูมเิ นียม
2
งานประกอบชั้นวางของอลูมิเนียม
1. การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ
2. การวัดขนาด การตัดวัสดุที่ใชในงานประกอบชั้นวางของ
3. การประกอบชั้นวางของ
3
งานประกอบตูกับขาวและตูโชวอลูมิเนียม
1. การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ
2. การวัดขนาด การตัด วัสดุที่ใชในงานประกอบตูก ับขาวและตูโชวอลูมิเนียม
3. การประกอบตูกบั ขาว และตูโชวอลูมิเนียม
4

5

งานประกอบตูแขวนบานเลื่อนอลูมิเนียม
1. การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ
2. การวัดขนาด การตัดวัสดุที่ใชในงานประกอบตูกับขาวและตูโชวอลูมิเนียม
3. การประกอบและติดตั้งตูแขวนบานเลื่อนอลูมิเนียม
การวางแผน การประมาณราคา การประกอบผลิตภัณฑอลูมิเนียม
1. การวางแผนการตลาด การบริการ สภาพแหลงทรัพยากร
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจในงานประกอบผลิตภัณฑอลูมเิ นียม
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
แบบประเมินผลงาน
60
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

สวางมือไฟฟา
คีมย้ําหมุด (Rivet Set)
ลูกกลิ้ง
คอนยาง
กรรไกรตัดตรง
ไขควงปากแบน
ไขควงปากแฉก
ตะไบละเอียดขนาด 12 นิ้ว
เลื่อยมือ
เครื่องเลือ่ ยวงเดือนตัดอลูมเิ นียม
คัดเตอร
ไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 x 2 x 5 นิ้ว (สําหรับตีเสนยางอัด)
มีดตัดกระจก
เครื่องตัดอลูมเิ นียม

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เทคนิคงานอลูมิเนียม. ธนิต อาภารณ. 2545
- หนังสืองานผลิตภัณฑอลูมเิ นียม
- ใบความรูประกอบงานผลิตภัณฑอลูมเิ นียม
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการเชื่อมโลหะ
- รานจําหนาย วัสดุ อุปกรณ งานผลิตภัณฑอลูมเิ นียม
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
2. มีคุณสมบัตอิ ายุไมต่ํากวา 18 ป

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
1103-1309
งานเขียนแบบงานทอสุขาภิบาลและการประมาณราคา 75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการอานเขียนแบบงานทอสุขาภิบาลลงในแบบงาน
2. เขียนแบบงานทอสุขาภิบาลและการประมาณราคา
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการ การเขียนแบบงานทอ และการประมาณราคางานทอปฏิบัติงาน
เขียนแบบงานทอและการประมาณราคางานทอสุขาภิบาล มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน การตรงตอเวลา
มีความรับผิดชอบ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการเขียนแบบงานทอสุขาภิบาล
1. การออกแบบทอระบบตาง ๆ สัญลักษณทอ
2. การเขียนแบบแผนคลีทอประปา
3. การวางผังงานทอ
2
สวนประกอบและอุปกรณที่ใชในระบบทอสุขาภิบาล
1. มาตรฐานทอสุขาภิบาล
2. ขอตอ ทอแยก แบบตาง ๆ
3. วาลว เปด - ปด ระบบประปา
3
การเขียนแบบงานทอสุขาภิบาล ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
1. ระบบประปา
2. ระบบทอน้ําเสีย
3. ระบบบําบัดน้ําเสีย
4
การประกอบทอและอุปกรณตาง ๆ ที่ใชในงานสุขาภิบาล
1. เทคนิคการวางทอแบบตาง ๆ
2. วัสดุ อุปกรณที่ใชในงานสุขาภิบาล
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ
20
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
แบบประเมินผลงาน
40

รวม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คอมพิวเตอรสํานักงานเพื่อใชเขียนแบบ
โตะเขียนแบบ
อุปกรณการเขียนแบบ
ขอตอแบบตาง ๆ
วาลว เปด - ปด น้ําแบบตาง ๆ
ของอ ทอแยกแบบตาง ๆ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- การออกแบบทออาคาร และสิ่งแวดลอมอาคาร 1. ดร. เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน.
- หนังสือการเขียนแบบขางเชื่อมโลหะ 2. อ.นริศ ศรีเมฆ. สํานักพิมพเอมพันธ.
แหลงเรียนรู
- หองเขียนแบบแผนกชางเชื่อมโลหะ
- Internet

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานดานการเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร
2. มีคุณสมบัตอิ ายุอยูระหวาง 18 - 60 ป
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
75 ชั่วโมง
1103-1310
งานซอมบํารุงรักษาปมน้ําแบบใบพัด
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการซอมบํารุงรักษาปมน้ําแบบใบพัด
2. ถอดประกอบและซอมบํารุงปมน้ําแบบใบพัด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการซอมบํารุงรัก ษาปมน้ําแบบใบพัด ชนิดของปมน้ําแบบใบพัด
อุปกรณที่เกี่ยวของการถอดประกอบ ปฏิบัติหลักการซอมบํารุงรักษาปมน้ําแบบใบพัด ประกอบและ
ติดตั้งตามตามแบบมาตรฐานสากล ปฏิบัติงานอยางมีความรับผิดชอบและปลอดภัย โดยนอมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการและขั้นตอนการทํางานของปมน้ํา แบบใบพัด
1. หลักการทํางานของปมน้ํา แบบใบพัด
2. ขั้นตอนการทํางานของปม น้ํา แบบใบพัด
3. หลั ก ความปลอดภั ย ในปฏิ บั ติ ง านซ อ มบํ า รุง รัก ษาป ม น้ํ าแบบใบพั ด ตามหลั ก
อาชีวอนามัย
2
วิธีการซอมบํารุงรักษาปม น้ํา แบบใบพัด
1. วิธีการซอมบํารุงรักษาปม น้ํา แบบใบพัดอยางถูกวิธี
2. ซอมบํารุงรักษาปม น้ํา แบบใบพัดอยางถูกวิธี
3
ถอดประกอบอุปกรณที่เกี่ยวของกับปมน้ํา แบบใบพัด
1. ถอดประกอบอุปกรณที่เกี่ยวของกับปมน้ํา แบบใบพัดตามขอกําหนด
2. ตรวจสอบความสมบูรณในการถอดประกอบอุปกรณทเี่ กี่ยวของกับปมน้ํา แบบใบพัด
ตามขอกําหนด
4
วางแผนการซอมบํารุงรักษาปมน้ํา แบบใบพัดในเชิงธุรกิจ
1. วางแผนการตลาด คํานวณตนทุนและคาบริการ การบริการ สภาพแหลงทรัพยากร
2. วางแผนการซอมบํารุงรักษาปมน้ําแบบใบพัด ในเชิงธุรกิจ
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การวัดและประเมินผล
ที่

แนวทางการประเมิน

1
2
3

ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

รวม

เกณฑการ
ประเมิน
20
40
40
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ปมน้ําแบบใบพัด
2. เครื่องมือ Hand tool สําหรับ ซอมบํารุงรักษาปม น้ํา
3. ประแจคอมา
4. การตัดทอ
5. เทปพันเกลียว
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- รศ.อําพล ซื่อตรง. 2556. งานซอมบํารุงรักษาปม น้ํา.กรุงเทพฯ :บจก. สกายบุก ส.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการซอมบํารุงเครื่องมือและอุปกรณ
- สถานประกอบการธุรกิจงานซอมบํารุงรักษาปมน้ํา แบบใบพัด

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูและมีทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานซอมปมน้ําเบื้องตน
2. มีความรูและมีทักษะพื้นฐานการใชเครื่องมือ Hand tool สําหรับ ซอมบํารุงรักษาปม น้ํา
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
1103-1311
งานเชื่อมซอมบํารุง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
90 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทํางานชางเชือ่ มซอมบํารุง เชือ่ มเหล็กหลอ เหล็กเครื่องมือและ
เชื่อมอลูมิเนียม
2. ซอมบํารุง เชื่อมเหล็กหลอ เชื่อมเหล็กเครื่องมือและเชื่อมอลูมิเนียม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลัก การของงานเชื่อมซอมบํารุงทั่วไป และหลักการเชื่อมซอมบํารุง
เทคนิคการเชื่อมเหล็กหลอ เหล็กเครื่องมือ และอลูมิเนียม ปฏิบัติงานอยางมีระเบียบวินัยพัฒนาองค
ความรูจากการปฏิบัติงาน มีความรับ ผิดชอบตอสัง คม ประกอบอาชีพดวยความสุจ ริต และยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชประยุกต
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการของงานเชื่อมซอมบํารุง
1. มาตรฐานเหล็กในงานอุตสาหกรรม
2. ประเภทผลิตภัณฑ เครื่องมือ เครื่องจักรในการเชื่อม ซอมบํารุง
2
การเชื่อมซอมบํารุง วัสดุแตละชนิด
1. โลหะนอกกลุมเหล็ก
2. ชนิดของลวดเชื่อม
3. โลหะวิทยางานเชื่อม
3
ปฏิบัติงานเชื่อมเหล็กหลอ เหล็กเครื่องมือ และอลูมิเนียม
1. หลักการพิจารณาเลือกลวดเชื่อมไฟฟา
2. การเก็บรักษาลวดเชื่อม
3. การเชื่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทีเ่ ปนเหล็กหลอ เหล็กเครื่องมือและอลูมิเนียม
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ชุดเครื่องเชื่อมไฟฟา
2. เครื่องมือ - อุปกรณชวยปฏิบัติงานเชื่อมพื้นฐาน
3. ตัวอยางเหล็กหลอ
4. ตัวอยางเหล็กเครื่องมือ
5. ตัวอยางอลูมเิ นียม
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ประทีป ระงับทุกข.วัสดุชางเชื่อม.สํานักพิมพเอมพันธ.
- สมบูรณ เต็งหงษเจริญ.งานเชื่อม 2. สํานักพิมพศูนยสง เสริมวิชาการ.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการชางเชื่อม
- Internet

พืน้ ความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับงานซอมบํารุงและการเชื่อม
2. มีอายุ 18 ป
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เกณฑการ
ประเมิน
10
40
50
100

241

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
1103-1312
งานประกอบอลูมิเนียมในอาคาร
90 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการใชเครื่องมืออุปกรณวิธีการประกอบอลูมเิ นียมในอาคาร
2. เลือกใช เตรียม และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการประกอบอลูมิเนียมในอาคาร
3. ประกอบและติดตั้งงานอลูมิเนียมภายในอาคาร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบั ติเกี่ย วกับ หลัก ความปลอดภั ยในการปฏิบั ติง านอลูมิ เนี ยมในอาคารในการใช
เครื่องมือ อุปกรณ เลือกใชวัสดุชนิดตาง ๆ ในงานอลูมิเนียมและการปฏิบัติงานประกอบติดตั้งชองแสง
กรอบงานลูกฟูก หนาตาง ประตูประกอบและติดตั้งในเชิงธุรกิจ มีกิจนิสัยในการปฎิบัติงานที่ดี
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การเลือก เตรียมใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอปุ กรณในงานประกอบอลูมเิ นียมใน
อาคาร
1. การเลือก เตรียม และการบํารุงรักษาเครื่องมือ เครือ่ งจักร วัสดุ อุปกรณในการ
ปฎิบัติงาน
2. การเลือก วัสดุ ที่ใชในงานประกอบและติดตั้งชนิดงานตาง ๆ
3. ปฏิบัติงานอยางมีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีความปลอดภัย
2
งานประกอบชุดติดตั้ง ชองแสง งานลูกฟูก
1. การเลือก เตรียม วัสดุ อุปกรณ และการออกแบบ การติดตั้ง ชุดติดตั้งชองแสงและ
ชุดลูกฟูก
2. การวัดและตัดวัสดุ ที่ใชในการประกอบ และติดตั้งชุดชองแสงและชุดงานลูกฟูก
3. การประกอบ ติดตั้งชุดงานชองแสงและชุดงานลูกฟูก
3
งานประกอบชุดประตู หนาตางบานเลื่อน ชุดมุงลวดบานเลือ่ น
1. การเลือก เตรียม วัสดุ อุปกรณ และการออกแบบ การติดตั้งชุดประตูและหนาตาง
บานเลือ่ น
2. การวัดและตัดวัสดุ ทั้งใชในการประกอบติดตั้งชุดประตูหนาตาง ชุดมุงลวดบาน
เลื่อน
3. การประกอบ ติดตั้ง ชุดงานประตู หนาตาง ชุดมุงลวด บานเลื่อน ชนิดตาง ๆ
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
งานประกอบ ชุดประตู บานสวิง
1. การเลือก เตรียม วัสดุ อุปกรณ และการออกแบบ การติดตั้ง ชุดประตูสวิง
2. การวัดและการตัดวัสดุ ที่ใชในการประกอบติดตั้ง ชุดประตูบานสวิง
3. การประกอบ ติดตั้งชุดบานสวิง
5
งานประกอบชุด หนาตางบานกระทุง ชนิดตาง ๆ
1. การเลือก เตรียม ใชวัสดุ อุปกรณและการออกแบบ การติดตั้งชุดหนาตางบาน
กระทุง ชนิดตาง ๆ
2. การวัดและการตัด วัสดุ ที่ใชในการประกอบและติดตัง้ ชุดหนาตางบานกระทุง
3. การประกอบและการติดตัง้ ชุดหนาตางบานกระทุง
6
งานวางแผน การประเมินราคา การประกอบการติดตั้งงานอลูมิเนียมในอาคาร
1. การสํารวจความตองการของตลาด สภาพ และสถานการณของตลาด สภาพแหลง
ทรัพยากรที่ใชในงานประกอบอลูมเิ นียมในอาคาร
2. การวางแผนเกี่ยวกับการจัดหาทุน การบริการ การตลาด คุณลักษณะทีด่ ีตอลูกคา
2. การวางแผนและดําเนินธุรกิจในงานประกอบอลูมิเนียมในอาคาร
การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
3 ตรวจสอบผลงาน
รวม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
20
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
แบบประเมินผลงาน
40
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. สวานมือไฟฟา
2. คีมย้ําหมุด (Rivet Set)
3. ลูกกลิ้ง
4. คอนยาง
5. กรรไกรตัดตรง
6. ไขควงปากแบน
7. ไขควงปากแฉก
8. ตะไบละเอียดขนาด 12 นิ้ว
9. เลื่อยมือ
10. เครื่องเลือ่ ยวงเดือนตัดอลูมเิ นียม
11. คัดเตอร
12. ไมเนื้อแข็ง (สําหรับตีเสนยางอัด)
13. มีดตัดกระจก
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
รายการ
1 เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ธนิต อาภารณรัตน. 2545. งานเทคนิคอลูมิเนียม.กรุงเทพฯ : บจก. สกายบุค.
- คูมือชางอลูมิเนียม กระจก หนังสือ มุงลวดคีรีขันธ [เอกสารออนไลน] เขาถึงไดจาก
http://m.youtube.com>channel (วันที่คันหาขอมูล 23 มิ.ย. 2558).
2 แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการชางเชื่อมโลหะ
- รานจําหนาย วัสดุ อุปกรณ ประกอบติดตั้งงานอลูมิเนียม
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีคุณสมบัตอิ ายุไมต่ําวา 18 ป

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
1103-1501
งานระบบทอระบายอากาศ
150 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการระบายและสงอากาศ ชนิด ลักษณะอุปกรณประกอบระบบทอ
สงและระบายอากาศ
2. เขียนแบบแผนคลี่ทอ ของอ และทอแยกชนิดตาง ๆ
3. สรางและประกอบทอ ของอ และทอแยกชนิดตาง ๆ ระบบระบายอากาศตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการระบายและสงอากาศ ชนิด ลักษณะอุปกรณประกอบระบบทอสง
และระบายอากาศ การเขียนแบบแผนคลี่ทอ ของอ และทอแยกชนิดตาง ๆ การสรางทอและของอชนิด
ตาง ๆ การประกอบติดตั้งทอและของอทอแยกตามวงจรระบบระบายอากาศในเชิงธุรกิจ ปฏิบัติงานดวย
ความรับผิดชอบและปลอดภัย โดยนอมนําหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการระบายและสงอากาศ ชนิด ลักษณะอุปกรณประกอบระบบทอสงและระบายอากาศ
1. หลักการระบายและสงอากาศ
2. ชนิด ลักษณะอุปกรณประกอบระบบทอสงและระบายอากาศ
2

เขียนแบบแผนคลี่ทอ และของอชนิดตาง ๆ
1. เขียนแบบแผนคลี่ทอ ระบายอากาศแบบทอกลมและของอชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกวิธี
2. เขียนแบบแผนคลี่ทอ ระบายอากาศแบบทอสี่เหลี่ยมและของอชนิดตาง ๆ ไดอยาง
ถูกวิธี
3. เขียนแบบแผนคลีฝ่ าครอบระบายอากาศและขอตอเปลี่ยนรูปรางทอไดอยางถูกวิธี
4. เขียนแบบแผนคลี่ทอ แยกระบายอากาศไดอยางถูกวิธี

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
3
สรางทอระบายอากาศและของอชนิดตาง ๆ
1. สรางทอระบายอากาศแบบทอกลมและของอชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกวิธี
2. สรางทอระบายอากาศแบบทอสีเ่ หลี่ยมและของอชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกวิธี
3. สรางฝาครอบระบายอากาศและขอตอเปลี่ยนรูปรางทอไดอยางถูกวิธี
4. สรางทอแยกระบายอากาศไดอยางถูกวิธี
4
งานประกอบ ติดตั้งทอ ของอ และทอแยกชนิดตาง ๆ ระบบระบายอากาศ
1. ประกอบทอ ของอ และทอแยกชนิดตาง ๆ ระบบระบายอากาศตามแบบทีก่ ําหนด
5
การคํานวณคาบริการ
1. คํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน/ชิ้นงาน
พฤติกรรมลักษณะนิสัยในการปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาการเขารวมฝกอบรมไมนอย
กวารอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตาม
หลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
10
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
แบบประเมินผลงาน
30
แบบสังเกต
20
แบบบันทึกการเขารับการ
ฝกอบรม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องตัดโลหะแผน
2. เครื่องพับโลหะแผน
3. อุปกรณพนื้ ฐานงานโลหะแผน
4. ชุดเครื่องมือ อุปกรณขึ้นรูปงานโลหะแผนและงานเขาตะเข็บ
5. โตะเขียนแบบ
6. อุปกรณพนื้ ฐานงานเขียนแบบ
7. ไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 1 x 3 x 12 นิ้ว (สําหรับตีขึ้นรูปและประกอบงาน)
2
8. คอนยาง

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- นริศ ศรีเมฆ. 2550. งานระบบทอระบายอากาศ. กรุงเทพฯ :บจก. เอมพันธ.
- ผศ. นิลวัฒน พัฒพงษ. 2556. การออกแบบและเขียนแบบแผนคลี.่ กรุงเทพฯ :
บจก. ศูนยสงเสริมวิชาการ.
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการชางเชื่อมโลหะ
- สถานประกอบการธุรกิจงานประกอบและติดตัง้ ระบบระบายอากาศ

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและคุณสมบัตผิ ูเขารับการฝกอบรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
กลุมวิชางานชางเชื่อมโลหะ
1103-1502
งานหลออลูมิเนียม Alloy
150 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการหลออลูมิเนียม Alloy
2. เลือก เตรียม ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือหลออลูมิเนียม Alloy
3. ทําแบบกระสวน งานหลอ อลูมเิ นียม Alloy ไดตามรูปแบบ
4. สรางกลองแบบทรายตามขั้นตอน
5. หลอ อลูมเิ นียม Alloy ตามที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการหลออลูมิเนียม Alloy วิธีการใชวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือที่ใช
ในงานหลออลูมิเนียม Alloy สรางกระสวนแบบหลออยางงาย สรางกลองแบบทรายเพื่อใชในงานหลอ
อยางปลอดภัย วางแผน งานหลออลูมิเนียม Alloy ในเชิงธุรกิจ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การใชวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือในการหลออลูมเิ นียม Alloy
1. วัสดุ ที่ใชในงานหลอ
2. เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในงานหลอ
2
การอานแบบ เขียนแบบชิ้นงานดวยคอมพิวเตอร ตามมาตรฐานสากล
1. การอานแบบ ตามมาตรฐาน DIN
2. การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร เพื่อเตรียมตัดแกส
3
การทําแบบกระสวนงานหลอ อลูมิเนียม Alloy อยางงาย
1. การทํากระสวนทรงกระบอก
2. การทํากระสวนทรงกลม
3. การทํากระสวนทรงสีเหลี่ยมลูกเตา
4
การสรางกลองแบบทราย
1. ชนิดของทรายหลอและสวนผสม
2. ความหนาแนนและความชื้นในทรายหลอ

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
5
การหลออลูมเิ นียม Alloy
1. วัตถุดิบที่ใชในการหลออลูมเิ นียม Alloy
2. การหลอและการเทน้ําโลหะลงในแบบหลอ
6
การวางแผนงานหลออลูมเิ นียมในเชิงธุรกิจ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการ
ประเมิน
40
60
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กระปองอลูมเิ นียม
2. เตาหลออลูมิเนียมแบบเบา
3. ตะแกรงรอนทราย
4. ทรายหลอ
5. หีบทรายหลอ
6. เครื่องมืออัดทราย
7. เลื่อยตัดโลหะ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- นิกร มหกรรมโกล. กรรมวิธีการหลอโลหะ.กรุงเทพ ฯ. หจก.สกายบุค.
- www.sasitalloy.com/index4234.html?lay=show&ac=article&ld=539320
- www.maxsteelthai.com/index.pap:opticn=com_content&View
แหลงเรียนรู
- โรงงานทําอลูมิเนียม Alloy
- Internet

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
ไมจํากัดพื้นความรูและคุณสมบัตผิ ูเขารับการฝกอบรม

สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
4
1
6
1
3
15

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้ากลุ่มวิชางานช่างบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าขนส่งทางราง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รหัสวิชา
1104-1101
1104-1102
1104-1103
1104-1104
1104-1301
1104-1302
1104-1303
1104-1304
1104-1305
1104-1306
1104-1401
1104-1501
1104-1502
1104-1503
1104-2201

ชื่อหลักสูตร
งานซ่อมพัดลมไฟฟ้า
งานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า
งานติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
งานซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
งานติดตั้งและซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
งานติดตั้งโซล่าเซลล์
งานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
งานซ่อมบํารุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
รถไฟฟ้า
รวม 15หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
30
12
30
30
75
75
75
75
75
75
120
150
150
150
60

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
1104-1101
งานซ่อมพัดลมไฟฟ้า

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการซ่อมพัดลมไฟฟ้า
2. ตรวจซ่อมและบํารุงรักษาพัดลมไฟฟ้า
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น ส่วนประกอบ หลักการทํางานของพัดลมไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การถอดประกอบ การตรวจซ่อม การบํารุงรักษา และประมาณการ
ซ่อมพัดลมไฟฟ้า
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานไฟฟ้าเบื้องต้น
1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
2. การต่อวงจรไฟฟ้า
3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า
2
งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมพัดลมไฟฟ้า
1. การเตรียมเครื่องมือในงานซ่อมพัดลมไฟฟ้า
2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมพัดลมไฟฟ้า
3. การบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์
3
งานซ่อมและบํารุงรักษาพัดลมไฟฟ้า
1. ส่วนประกอบและการทํางานของพัดลมไฟฟ้า
2. การถอดประกอบและตรวจเช็คอาการเสีย
3. การซ่อมและบํารุงรักษาพัดลมไฟฟ้า
4
งานวางแผนและประมาณการซ่อมพัดลมไฟฟ้า
1. การวางแผนการซ่อมพัดลมไฟฟ้า
2. การประมาณการซ่อมพัดลมไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข
คลิปแอมป์มิเตอร์
เครื่องพันขดลวดชนิดมือหมุน
พัดลมไฟฟ้า
สว่านไฟฟ้าตั้งโต๊ะ
สว่านมือถือไฟฟ้า
หัวแร้งบัดกรี
ฟุตเหล็ก
กรรไกรตัดกระดาษ
เลื่อยตัดเหล็ก
เลื่อยฉลุไฟฟ้าหรือจิ๊กซอไฟฟ้า
ไขควงแฉก
ไขควงแบน
คีมปากแหลม
คีมรวมคีมตัด ปอกสายไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑ์การประเมิน
60
40
100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ผศ. อํานาจ เจริญศิลป์. 2549. คู่มือการตรวจ ซ่อม รักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า.
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
- ประพันธ์ พิพัฒน์สุข และคณะ. 2548.งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า.
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน
- YouTube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านการซ่อมพัดลมไฟฟ้า จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

1104-1102

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า

งานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า

12 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า
2. พัน ลงขดลวด ต่อวงจรและทดสอบขดลวดพัดลมไฟฟ้าตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น ส่วนประกอบ หลักการทํางานของพัดลมไฟฟ้าแบบต่าง ๆ
การเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การถอด ประกอบ พันขดลวด การต่อวงจรขดลวด การเคลือบน้ํายา
ขดลวด การทดสอบขดลวด การซ่อมบํารุงรักษา และกําหนดราคาค่าบริการ
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานไฟฟ้าเบื้องต้น
1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
2. การต่อวงจรไฟฟ้า
3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า
2
งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า
1. การเตรียมเครื่องมือในงานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า
2. การวัสดุ อุปกรณ์ในงานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า
3
งานพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า
1. การรื้อและรองฉนวน
2. การพันขดลวด
3. การต่อและทดสอบวงจรขดลวด
4. การเคลือบน้ํายาขดลวด
4
กําหนดราคาค่าบริการ
1. การประมาณการพันขดลวดพัดลมไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข
คลิปแอมป์มิเตอร์
เครื่องพันขดลวดชนิดมือหมุน
พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งพื้น
พัดลมไฟฟ้าชนิดติดผนัง
พัดลมไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ
พัดลมไฟฟ้าชนิดแขวนเพดาน
สว่านไฟฟ้าตั้งโต๊ะ
สว่านมือถือไฟฟ้า
หัวแร้งบัดกรี
ฟุตเหล็ก
กรรไกรตัดกระดาษ
เลื่อยตัดเหล็ก
เลื่อยฉลุไฟฟ้าหรือจิ๊กซอไฟฟ้า
ไขควงแฉก
ไขควงแบน
คีมปากแหลม
คีมรวม
คีมตัด ปอกสายไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑ์การประเมิน
60
40
100

261

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ผศ. อํานาจ เจริญศิลป์. 2549. คู่มือการตรวจ ซ่อม รักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า.
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
- ประพันธ์ พิพัฒน์สุข และคณะ. 2548.งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า.
ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน
- YouTube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านการซ่อมพัดลมไฟฟ้า จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า
1104-1103
งานติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
2. ปักเสา ยึดโยง พาดสาย ดึงสายในงานติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร
3. ติดตั้งมิเตอร์และแผงควบคุมการจ่ายไฟฟ้าตามระบบบ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องวัดไฟฟ้า
ชนิดของสายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้า การปักเสา พาดสาย การติดตั้งมิเตอร์ ระบบควบคุมไฟถนน การ
ติดตั้งแผงควบคุมการจ่ายไฟฟ้า และประมาณการราคา
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานไฟฟ้าเบื้องต้น
1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
2. การต่อวงจรไฟฟ้า
3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า
2
งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานติดตั้งไฟฟ้า
1. การเลือกขนาดสายและการต่อสายไฟฟ้า
2. การเตรียมเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในการติดตั้งไฟฟ้า
3. การเลือกอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
3
งานปักเสา พาดสายไฟฟ้า
1. การปักเสา ยึดโยงในงานติดตั้งไฟฟ้าภายนอก
2. การพาดสาย ดึงสายในงานติดตั้งไฟฟ้าภายนอก
4
งานอ่านแบบ ถอดแบบและประมาณการ
1. การอ่านแบบ ถอดแบบ
2. การประมาณราคาติดตั้งไฟฟ้าภายนอก

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข
สว่านไฟฟ้า
สว่านไร้สาย
ไขควงชุด
คีมช่างไฟฟ้า
คีมปากแหลม
คีมตัด
ค้อนเดินสาย
ตลับเมตร
ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับท่อ
เลื่อยตัดเหล็ก
หินเจียระไน ชุดตัดไฟเบอร์
เข็มขัดปีนเสา
ฟิซซิ่งฮ้อย
พลั่วหนีบ
ประแจเลื่อน
ประแจปากตาย
คีมย้ําหางปลา

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑ์การประเมิน
10
50
40
100

265

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- อเนก นรสาร. 2545. การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร. ศูนย์ส่งเสริมอาชีวศึกษา
- ธวัชชัย จารุจิตร์. 2556. การติดตั้งไฟฟ้าภายนอกอาคาร. สํานักพิมพ์วังอักษร
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน
- YouTube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านการติดตั้งไฟฟ้า จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า
1104-1104
งานซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับวิธีซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
2. ซ่อมบํารุงวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกั บงานไฟฟ้าเบื้ องต้น มาตรฐานการติดตั้ง เครื่องวัดไฟฟ้ า วงจรควบคุ ม
มอเตอร์ไฟฟ้า การตรวจซ่อม บํารุงรักษาและประมาณการ
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานไฟฟ้าเบื้องต้น
1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
2. การต่อวงจรไฟฟ้า
3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า
2
งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
1. การเตรียมเครื่องมือในงานซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
3
งานบํารุงรักษาและประมาณการตรวจซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
1. ตรวจซ่อม บํารุงรักษาตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
2. การประมาณซ่อมและบํารุงรักษาตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข
แคล้มป์ออนมิเตอร์ แบบเข็ม
แคล้มป์ออนมิเตอร์ แบบตัวเลข
เทคโคมิเตอร์
สว่านแท่น
เมกเกอร์
หินเจียระไน
เลื่อยตัดเหล็ก
ชุดประแจ
ไขควงปากแบน
ไขควงปากแฉก
คีมรวม คีมช่าง
คีมปากแหลม
คีมตัด
ฟุตเหล็ก
เหล็กนําศูนย์
ค้อนพลาสติก
ชุดตะไบกลม และตะไบแบน
คีมย้ําหางปลา
ตลับเมตร
ชุดประแจหกเหลี่ยม
หัวแร้งไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑ์การประเมิน
10
50
40
100
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ผศ.อํานาจ ทองผาสุข, ผศ.วิทยา ประยงค์พันธุ์. 2542. การควบคุมมอเตอร์.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. 2541. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.สมศิริพริ้นติ้ง
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า ห้องสื่อการเรียนการสอน
- YouTube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านการซ่อมตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า
1104-1301
งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
2. ติดตั้งเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
3. วางแผน ติดตัง้ ตรวจซ่อมและประมาณการไฟฟ้าภายในอาคาร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องวัดไฟฟ้า
ชนิดของสายไฟฟ้า การต่อสายไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้าด้วยวิธีต่าง ๆ การอ่าน
แบบและประมาณการค่าติดตั้งไฟฟ้า
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานไฟฟ้าเบื้องต้น
1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
2. การต่อวงจรไฟฟ้า
3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า
2
งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานติดตั้งไฟฟ้า
1. การเลือกขนาดสายและการต่อสายไฟฟ้า
2. การเตรียมเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในการติดตั้งไฟฟ้า
3. การเลือกอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
3
งานติดตั้งเดินสายและอุปกรณ์ไฟฟ้า
1. การติดตั้งเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย
2. การติดตั้งเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย
3. การติดตั้งเดินสายไฟฟ้าด้วยรางเดินสาย
งานเขียนแบบและประมาณราคาค่าบริการ
4
1. การเขียนแบบ
2. การอ่านแบบ ถอดแบบ และการประมาณราคาค่าบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข
สว่านไฟฟ้า
สว่านไร้สาย
ไขควงชุด
คีมช่างไฟฟ้า
คีมปากแหลม
คีมตัด
ค้อนเดินสาย
ตลับเมตร
ปักเต้า
คัตเตอร์ตัดท่อ
รีมเมอร์ลบคมท่อ
ชุดเบนเดอร์ดัดท่อบาง
ชุดเบนเดอร์ดัดท่อหนา ไฮดรอลิก
ชุดทําเกลียวท่อหนา
ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับท่อ
เลื่อยตัดเหล็ก
หินเจียระไน ชุดตัดไฟเบอร์
เครื่องเป่าลมร้อน
สปริงดัดท่อยูพีวีซี
ฟิตเทปร้อยท่อ

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ไวพจน์ ศรีธัญ. 2545. การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน.บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น
จํากัด (มหาชน)
- วัฒนา ถาวร.2553. การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน-อาคารอุตสาหกรรม.
บริษัท สํานักพิมพ์ สกายบุ๊กส์ จํากัด
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน
- Youtube

2

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารจบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า
1104-1302
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
2. ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทความร้อน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การตรวจซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทความร้อน เครื่องกลไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และประมาณการตรวจ
ซ่อม
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
1

2

3
4

ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
งานความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
1. ความปลอดภัย
2. อันตรายจากการใช้ไฟฟ้า
3. การปฐมพยาบาล
งานไฟฟ้าเบื้องต้น
1. ระบบไฟฟ้า
2. เครื่องมือวัดไฟฟ้า
3. วงจรไฟฟ้า
งานเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
1. การเลือกเครื่องมือในงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
งานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทความร้อน
1. การซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
2. การซ่อมกระทะไฟฟ้า
3. การซ่อมกาต้มน้ําไฟฟ้า
4. การซ่อมเตารีดไฟฟ้า

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
5
งานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทเครื่องกลไฟฟ้า
1. การซ่อมพัดลมไฟฟ้า
2. การซ่อมสว่านไฟฟ้า
3. การซ่อมปั้มน้ําไฟฟ้า
4. การซ่อมเครื่องปั่น
5. การซ่อมเครื่องซักผ้า
6
งานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1. การซ่อมไมโครเวฟ
2. การซ่อมเตาเหนี่ยวนํา
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

มัลติมิเตอร์
คีมรวม
คีมปากแหลม
ไขควงถอดเปลี่ยนปากได้
ค้อนพลาสติก , ค้อนยาง , ค้อนเหล็ก
หัวแร้งบัดกรี
ชุดโคมไฟธรรมดา
ชุดโคมไฟหลอดประหยัดไฟ
ชุดโคไฟหลอดแอลอีดี
เตาไฟฟ้า
กระทะไฟฟ้าแบบธรรมดา , แบบปรับอัตโนมัติ
กระติกน้ําร้อน
กระติกน้ําร้อนแบบกดอากาศ
เตารีดไฟฟ้า
เตาอบไฟฟ้า
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบมีอุ่น
เครื่องทําน้ําอุ่น
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ไมโครเวฟ
เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนํา
เครื่องปิ้งขนมปัง
สว่านไฟฟ้า
หินเจียระไน
ปั้มน้ําไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
พัดลมไฟฟ้า

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ผศ.อํานาจ เจริญศิลป์. 2549. คู่มือการตรวจ ซ่อม รักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า.บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
- ชัยเชษฐ์ เพชรไชย, เอิบ จันทร์สุวรรณ, สุรีย์ ตั้งสกุล, ภีรภัทร พันธวีวงษ์. 2545. การ
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน
- YouTube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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279

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า
1104-1303
งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
2. ตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
3. ตรวจซ่อม ทดสอบและประมาณราคาค่าซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น หลักการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องมือวัด โครงสร้าง
มอเตอร์ ไฟฟ้ า กระแสสลั ก เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ การถอด ประกอบ การตรวจซ่ อม บํ า รุ งรั กษา
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับกับงานต่าง ๆ การทดสอบ ติดตั้ง และการประมาณการค่าซ่อม
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานชนิดและหลักการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
1. การทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนํา
2. การทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดไม่เหนี่ยวนํา
2
งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
1. การเตรียมเครื่องมือในงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
3
งานตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
1. การตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ1 เฟส
2. การตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3 เฟส
4
งานทดสอบและประมาณการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
1. การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
2. การประมาณการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน

รวม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
แคล้มป์ - ออนมิเตอร์ แบบตัวเลข
ไมโครมิเตอร์ (มิล)
ไวร์เกจ (SWG)
เทคโคมิเตอร์
โกลเลอร์ (Inside) โลเลอร์ (Outside)
สว่านแท่น
โวลเตจไลเดอร์
ตู้อบมอเตอร์
เมกเกอร์
หินเจียรมือ ขนาด 4 นิ้ว
ปากกาจับชิ้นงาน
เครื่องตัดกระดาษ
เลื่อยตัดเหล็ก
จิ๊กซอไฟฟ้า
ที่พันขดลวด
ชุดประแจ
ที่ดูดลูกปืน 3 ขา
ชุดไขควง
คีมช่างไฟฟ้า
คีมปากแหลม
คีมตัด
ฟุตเหล็ก
สกัด
ค้อนพลาสติกและค้อนเดินสายไฟฟ้า
ชุดตะไบ
คีมย้ําหางปลา
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28.
29.
30.
31.

ตลับเมตร
กรรไกรตัดกระดาษ
ชุดประแจหกเหลี่ยม
หัวแร้งไฟฟ้า

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ธวัชชัย อัตวิบูลย์กุล. 2540. ทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ.เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์
- ไชยชาญ หินเกิด. 2553. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จํากัด

2

แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า ห้องสื่อการเรียนการสอน
- YouTube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าจบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า
1104-1304
งานติดตั้งและซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
2. ออกแบบวงจรกําลังและวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน
3. ติดตั้งและซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกั บงานไฟฟ้าเบื้ องต้น มาตรฐานการติดตั้ง เครื่องวัดไฟฟ้ า วงจรควบคุ ม
มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า การคํ า นวณหาขนาดของสายไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น และควบคุ ม การตรวจซ่ อ ม
บํารุงรักษาการประมาณการค่าติดตั้งและซ่อมบํารุง
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานไฟฟ้าเบื้องต้น
1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
2. การต่อวงจรไฟฟ้า
3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า
2
งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
1. การเตรียมเครื่องมือในงานติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
3. การบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์
3
งานออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
1. การคํานวณขนาดสายไฟ และอุปกรณ์ป้องกันในงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
2. การติดตั้งวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ
3. การติดตั้งวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
4
งานตรวจซ่อม บํารุงรักษาและประมาณการติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
1. ตรวจซ่อม บํารุงรักษาตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
2. การประมาณติดตั้งและซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข
แคล้มป์ออนมิเตอร์ แบบเข็ม
แคล้มป์ออนมิเตอร์ แบบตัวเลข
เทคโคมิเตอร์
สว่านแท่น
เมกเกอร์
หินเจียระไน
เลื่อยตัดเหล็ก
ชุดประแจ
ไขควงปากแบน
ไขควงปากแฉก
คีมรวม คีมช่าง
คีมปากแหลม
คีมตัด
ฟุตเหล็ก
เหล็กนําศูนย์
ค้อนพลาสติก
ชุดตะไบกลม และตะไบแบน
คีมย้ําหางปลา
ตลับเมตร
ชุดประแจหกเหลี่ยม
หัวแร้งไฟฟ้า
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เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ผศ. อํานาจ ทองผาสุข, ผศ. วิทยา ประยงค์พันธุ์. 2542. การควบคุมมอเตอร์.สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. 2541. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.สมศิริพริ้นติ้ง
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า ห้องสื่อการเรียนการสอน
- YouTube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านการติดตั้งและซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
2. จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
1104-1305
งานติดตั้งโซล่าเซลล์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการติดตั้งโซล่าเซลล์
2. ประกอบและติดตั้งโซล่าเซลล์ตามแบบกําหนด
3. วางแผนออกแบบ และประมาณการติดตั้งโซล่าเซลล์
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ไฟฟ้ า เบื้ อ งต้ น หลั ก การทํ า งานของโซล่ า เซลล์ โครงสร้ า งและ
ส่วนประกอบ การออกแบบ ติดตั้ง การตรวจสอบ บํารุงรักษา การประมาณราคาค่าติดตั้ง
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานไฟฟ้าเบื้องต้น
1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
2. การต่อวงจรไฟฟ้า
3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า
2
งานติดตั้งโซล่าเซลล์
1. โครงสร้างและหลักการทํางาน
2. เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานติดตั้งโซล่าเซลล์
3. การติดตั้งโซล่าเซลล์
3
งานตรวจสอบ บํารุงรักษาโซล่าเซลล์
1. งานตรวจสอบโซล่าเซลล์
2. งานบํารุงรักษาโซล่าเซลล์
4
งานวางแผนและประมาณราคาค่าติดตั้งโซล่าเซลล์
1. การออกแบบติดตั้งโซล่าเซลล์
2. การประมาณราคาค่าติดตั้งโซล่าเซลล์
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม แบบทดสอบ
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. ชุดแผงโซล่าเซลล์
2. อินเวอร์เตอร์
3. ชุดโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์
4. ชุดโคมไฟหลอดแอลอีดี
5. ชุดควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่
6. แบบเตอรี่ 70 Ah
7. โวลต์แบบติดแผง
8. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข
9. แค้มป์-ออนมิเตอร์แบบตัวเลข
10. คีมช่างไฟฟ้า
11. คีมปอกสาย
12. คีมปากยาว
13. ชุดไขควงปากแบน
14. ชุดไขควงปากแฉก
15. คีมย้ําหางปลา
16. คัตเตอร์
17. กล่องใส่เครื่องมือ
18. ชุดประแจปากตาย
19. ชุดประแจบล๊อค
20. ชุดประแจหกเหลี่ยม
21. ชุดประแจเลื่อน
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ประพิศ ปรีชา.2555. การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซล. บริษัท ซีเอ็ด
ยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน
- YouTube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านการติดตั้งโซล่าเซลล์
2. จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า
1104-1306
งานเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสําหรับการเขียนแบบไฟฟ้า
เขียนแบบไฟฟ้า Shop Drawing และ Single line Diagram ด้วยคอมพิวเตอร์
วางแผนและประมาณราคาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การเขี ย นแบบไฟฟ้ า ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําหรับการเขียนแบบไฟฟ้าการเขียนแบบไดอะแกรมเส้นเดียว การเขียนแบบ
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า การพิมพ์แบบออกทางเครื่องพิมพ์ การประมาณราคาค่าบริการ
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงและใช้งานคอมพิวเตอร์
1. การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. การประกอบติดตั้งอุปกรณ์ต่อพวงคอมพิวเตอร์
3. การติดตั้งโปรแกรมเขียนแบบไฟฟ้า
2
งานใช้โปรแกรมและพิมพ์งานเขียนแบบไฟฟ้า
1. การใช้คําสั่งเขียนแบบ
2. การเขียนแบบ Shop Drawing
3. การเขียนแบบ Single line diagram
4. การพิมพ์แบบ
3
งานวางแผนและประมาณการ
1. การร่างแบบ
2. การออกแบบและประมาณราคาค่าบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑ์การประเมิน
10
50
40

รวม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์
โต๊ะคอมพิวเตอร์
เก้าอี้สํานักงาน
ปริ้นเตอร์ขนาด A3
เครื่อง Plotter
ไม้บรรทัดสเกลสามเหลี่ยม
โปรแกรมสําหรับเขียนแบบไฟฟ้า

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ (ตัวอย่าง)
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- นิพนธ์ บุญสกันต์. 2545. เขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์. สํานักพิมพ์วังอักษร ฯลฯ
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า ห้องสื่อการเรียนการสอน
- YouTube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านการเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
2. จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ม.3
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า
1104-1401
งานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

120 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู้เกี่ยวกับสัญลักษณ์ และหลักการทํางานของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ออกแบบ และเลือกอุปกรณ์ป้องกันในการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
ติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส
วางแผนการประกอบ ติดตั้ง และประมาณการตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบั ติเกี่ ยวกับงานควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เขียนแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ตาม
มาตรฐาน IEC DIN ANSI การเลือกขนาดสาย อุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์ การเริ่มเดิน การควบคุม
ความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสสลับ 1 เฟส 3 เฟส การต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน ควบคุม
ความเร็ว การควบคุมแบบเรียงลําดับ การกลับทิศทางการหมุนการประมาณราคาติดตั้งและซ่อมบํารุง
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานไฟฟ้าเบื้องต้น
1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
2. การต่อวงจรไฟฟ้า
3. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า
2
งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
1. การเตรียมเครื่องมือในงานติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
3
งานออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
1. การคํานวณขนาดสายไฟ
2. การคํานวณหาขนาดอุปกรณ์ป้องกัน คอนแทคเตอร์
3. เขียนแบบวงจรกําลังและวงจรควบคุมมอเตอร์
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
4
งานต่อวงจรและติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
1. การเริ่มเดินและควบคุมความเร็วมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
2. การเริ่มเดิน ควบคุมความเร็ว การทํางานแบบเรียงลําดับ การกลับทิศทางการหมุน
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
5
งานตรวจซ่อม บํารุงรักษาและประมาณการติดตั้งตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
1. ตรวจซ่อม บํารุงรักษาตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
2. การประมาณราคาค่าติดตั้งและซ่อมบํารุงตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม แบบทดสอบ
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
2. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข
3. แคล้มป์ออนมิเตอร์ แบบเข็ม
4. แคล้มป์ออนมิเตอร์ แบบตัวเลข
5. เทคโคมิเตอร์
6. สว่านแท่น
7. เมกเกอร์
8. หินเจียระไน
9. เลื่อยตัดเหล็ก
10. ชุดประแจ
11. ไขควงปากแบน
12. ไขควงปากแฉก
13. คีมรวม คีมช่าง
14. คีมปากแหลม
15. คีมตัด
16. ฟุตเหล็ก
17. เหล็กนําศูนย์
18. ค้อนพลาสติก
19. ชุดตะไบกลม และตะไบแบน
20. คีมย้ําหางปลา
21. ตลับเมตร
22. ชุดประแจหกเหลี่ยม
23. หัวแร้งไฟฟ้า
เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- อํานาจ ทองผาสุก และ วิทยา ประยงค์พันธุ์. 2542. การควบคุมมอเตอร์.สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. 2541. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า.สมศิริพริ้นติ้ง
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า ห้องสื่อการเรียนการสอน
- YouTube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
2. จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

1104-1501

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า
งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

150ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
2. ตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทความร้อน เครื่องกลไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ตามหลักการ
3. ตรวจซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากําลัง งานบริการไฟฟ้าอื่น ๆ ตามหลักการ
4. ประมาณราคาค่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การตรวจซ่อม
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า ภายในบ้ า นประเภทความร้ อ น เครื่ อ งกลไฟฟ้ า คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
สํานักงาน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากําลัง งานบริการไฟฟ้าอื่น ๆ และประมาณการตรวจซ่อม
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า
1. ความปลอดภัย
2. อันตรายจากการใช้ไฟฟ้า
3. การปฐมพยาบาล
2
งานไฟฟ้าเบื้องต้น
1. ระบบไฟฟ้า
2. เครื่องมือวัดไฟฟ้า
3. วงจรไฟฟ้า
3
งานเลือกใช้เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
1. การเลือกเครื่องมือในงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. การเลือกวัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4
งานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทความร้อน
1. การซ่อมหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
2. การซ่อมกระทะไฟฟ้า
3. การซ่อมกาต้มน้ําไฟฟ้า
4. การซ่อมเตารีดไฟฟ้า
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
5
งานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทเครื่องกลไฟฟ้า
1. การซ่อมพัดลมไฟฟ้า
2. การซ่อมสว่านไฟฟ้า
3. การซ่อมปั้มน้ําไฟฟ้า
4. การซ่อมเครื่องปั่น
5. การซ่อมเครื่องซักผ้า
6
งานตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านประเภทคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
1. การซ่อมไมโครเวฟ
2. การซ่อมเตาเหนี่ยวนํา
7
งานตรวจซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากําลัง งานบริการไฟฟ้าอื่น ๆ
1. การซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากําลัง
2. การบริการไฟฟ้าอื่น ๆ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม แบบทดสอบ
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

มัลติมิเตอร์
คีมรวม
คีมปากแหลม
ไขควงถอดเปลี่ยนปากได้
ค้อนพลาสติก , ค้อนยาง , ค้อนเหล็ก
หัวแร้งบัดกรี
ชุดโคมไฟธรรมดา
ชุดโคมไฟหลอดประหยัดไฟ
ชุดโคไฟหลอดแอลอีดี
เตาไฟฟ้า
กระทะไฟฟ้าแบบธรรมดา , แบบปรับอัตโนมัติ
กระติกน้ําร้อน
กระติกน้ําร้อนแบบกดอากาศ
เตารีดไฟฟ้า
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

เตาอบไฟฟ้า
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าแบบมีอุ่น
เครื่องทําน้ําอุ่น
ไมโครเวฟ
เตาไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนํา
เครื่องปิ้งขนมปัง
สว่านไฟฟ้า
หินเจียระไน
ปั้มน้ําไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
พัดลมไฟฟ้า

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- อํานาจ เจริญศิลป์. 2549. คู่มือการตรวจ ซ่อม รักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า.
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน)
- ชัยเชษฐ์ เพชรไชย, เอิบ จันทร์สุวรรณ, สุรีย์ ตั้งสกุล, ภีรภัทร พันธวีวงษ์. 2545.
การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า.
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน
- Youtube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า
1104-1502
งานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร
ติดตั้งสายไฟฟ้าภายในอาคารตามมาตรฐาน
ติดตั้งระบบแสงสว่าง ไฟฟ้ากําลัง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าตามมาตรฐาน
วางแผน ติดตั้งตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง และประมาณการค่าติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารตาม
หลักการ

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานไฟฟ้ากฎและมาตรฐานทาง
ไฟฟ้า การใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องวัดไฟฟ้า ชนิดและการใช้งานสายไฟฟ้า การต่อสายแบบ
ต่าง ๆ การติดตั้งเดินสายไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากําลัง อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า การเดินสายไฟฟ้าด้วยวิธี
ต่าง ๆ การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ป้องกัน การอ่านแบบและประมาณการค่า
ติดตั้งไฟฟ้า
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานไฟฟ้าเบื้องต้น
1. ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
2. กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
3. การต่อวงจรไฟฟ้า
4. การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า
2
งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในงานติดตั้งไฟฟ้า
1. การเลือกขนาดสายและการต่อสายไฟฟ้า
2. การเตรียมเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ในการติดตั้งไฟฟ้า
3. การเลือกอุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
3
งานติดตั้งเดินสายวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้ากําลัง
1. การติดตั้งเดินสายไฟฟ้าด้วยเข็มขัดรัดสาย
2. การติดตั้งเดินสายไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย
3. การติดตั้งเดินสายไฟฟ้าด้วยรางเดินสาย
4. การติดตั้งวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้ากําลังและอุปกรณ์ป้องกัน
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
4
งานตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของระบบและอุปกรณ์ป้องกัน
1. การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องวงจรไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้ากําลัง
2. การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องอุปกรณ์ป้องกัน
งานเขียนแบบและประมาณการ
5
1. การเขียนแบบ
2. การอ่านแบบ ถอดแบบ และการประมาณการ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
2. มัลติมิเตอร์แบบตัวเลข
3. สว่านไฟฟ้า
4. สว่านไร้สาย
5. ไขควงชุด
6. คีมช่างไฟฟ้า
7. คีมปากแหลม
8. คีมตัด
9. ค้อนเดินสาย
10. ตลับเมตร
11. ปักเต้า
12. คัตเตอร์ตัดท่อ
13. รีมเมอร์ลบคมท่อ
14. ชุดเบนเดอร์ดัดท่อบาง
15. ชุดเบนเดอร์ดัดท่อหนาไฮดรอลิก
16. ชุดทําเกลียวท่อหนา
17. ปากกาจับชิ้นงาน ปากกาจับท่อ
18. เลื่อยตัดเหล็ก
19. หินเจียระไน ชุดตัดไฟเบอร์
20. เครื่องเป่าลมร้อน
21. สปริงดัดท่อยูพีวีซี
22. ฟิตเทปร้อยท่อ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
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เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ไวพจน์ ศรีธัญ. 2545. การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน.บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น
จํากัด (มหาชน)
- วัฒนา ถาวร.2553. การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน-อาคารอุตสาหกรรม.
บริษัท สํานักพิมพ์ สกายบุ๊กส์ จํากัด
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้าห้องสื่อการเรียนการสอน
- Youtube

2

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
2. จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กลุ่มวิชางานช่างไฟฟ้า
1104-1503
งานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

150 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
2. ตรวจซ่อม และพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับตามหลักการ
3. ทดสอบและประมาณการค่าซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น เครื่องมือวัด โครงสร้างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ หลักการ
ทํางาน เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การถอด ประกอบ การตรวจซ่อม รื้อ พัน ต่อวงจรขดลวดและทดสอบ
บํารุงรักษา ประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับกับงานต่าง ๆ การติดตั้งทดสอบ และประมาณการ
ค่าบริการ

เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานชนิดและหลักการทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
1. การทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดเหนี่ยวนํา
2. การทํางานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดไม่เหนี่ยวนํา
2
งานเตรียมเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ในงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
1. การเตรียมเครื่องมือในงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
2. การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในงานซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
3. การบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์
3
งานตรวจซ่อม และพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ1 เฟส
1. การตรวจเช็คอาการของมอเตอร์
2. รื้อและถอดประกอบมอเตอร์
3. การตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า
4. การพันขดลวด ต่อวงจร การอบขดลวดมอเตอร์
5. การประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับกับงานต่าง ๆ
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
4
งานตรวจซ่อม และพันขดลวดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3 เฟส
1. การตรวจเช็คอาการของมอเตอร์
2. รื้อและถอดประกอบมอเตอร์
3. การตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า
4. การพันขดลวด ต่อวงจร การอบขดลวดมอเตอร์ การประยุกต์ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับกับงานต่าง ๆ
5
งานทดสอบและประมาณการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
1. การทดสอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
2. การประมาณการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
การวัดและประเมินผล
ที่
แนวทางการประเมิน
1 ทดสอบความรู้ก่อนการฝึกอบรม
2 ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน
3 ตรวจสอบผลงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน

รวม
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1. มัลติมิเตอร์แบบเข็ม
2. แคล้มป์ - ออนมิเตอร์ แบบตัวเลข
3. ไมโครมิเตอร์ (มิล)
4. ไวร์เกจ (SWG)
5. เทคโคมิเตอร์
6. โกลเลอร์ (Inside) โลเลอร์ (Outside)
7. สว่านแท่น
8. โวลเตจไลเดอร์
9. ตู้อบมอเตอร์
10. เมกเกอร์
11. หินเจียรมือ ขนาด 4 นิ้ว
12. ปากกาจับชิ้นงาน
13. เครื่องตัดกระดาษ
14. เลื่อยตัดเหล็ก
15. จิ๊กซอไฟฟ้า
16. ที่พันขดลวด
17. ชุดประแจ
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ที่ดูดลูกปืน 3 ขา
ชุดไขควง
คีมช่างไฟฟ้า
คีมปากแหลม
คีมตัด
ฟุตเหล็ก
สกัด
ค้อนพลาสติกและค้อนเดินสายไฟฟ้า
ชุดตะไบ
คีมย้ําหางปลา
ตลับเมตร
กรรไกรตัดกระดาษ
ชุดประแจหกเหลี่ยม
หัวแร้งไฟฟ้า
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้ (ตัวอย่าง)
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- ธวัชชัย อัตวิบูลย์กุล. 2540. ทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ.เจริญรุ่งเรืองการพิมพ์
- ไชยชาญ หินเกิด. 2553. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ. บริษัท พัฒนาวิชาการ (2535) จํากัด

2

แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า ห้องสื่อการเรียนการสอน
- YouTube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจทางด้านการซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้า
2. จบการศึกษาไม่ต่ํากว่า ป.6

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
กลุ่มวิชางานบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าขนส่งทางราง
60 ชั่วโมง
1104-2201
งานซ่อมบํารุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
รถไฟฟ้า
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการซ่อมบํารุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟฟ้า
2. เลือกใช้และบํารุงรักษาเครื่องมือในงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟฟ้า
3. ซ่อมบํารุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟฟ้า
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟฟ้า ตรวจ
ซ่อมและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟฟ้า ตามมาตรฐานและความปลอดภัย
เนื้อหาสาระ
หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช้ และบํารุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ในงานซ่อมบํารุงระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ
1. การเลือก เตรียม ใช้ และบํารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
2. การเลือกวัสดุอุปกรณ์ในงานซ่อมบํารุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
2
งานท่อทางเดินสารทําความเย็นของระบบปรับอากาศ
1 การคลี่ท่อและการลบคมท่อ
2 การขยายท่อ
3 การบานท่อ
4 การตัดท่อ
5 การเชื่อมท่อ
3
งานทําสุญญากาศและงานเติมสารทําความเย็น
1. การตรวจรั่วระบบปรับอากาศ
2. การทําสุญญากาศ
3. การเติมสารทําความเย็น
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หน่วยที่
ชื่อหน่วย-หัวข้อการฝึกอบรม
4
งานตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1. การตรวจสอบความผิดปกติของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
2. การตรวจสอบกําลังดูดและกําลังอัดของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
3. การเติมน้ํามันหล่อลื่นคอมเพรสเซอร์
4. การตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์อื่น ๆ ของระบบปรับ อากาศและระบาย
อากาศ
5. การตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์อื่น ๆ ของระบบปรับ อากาศและระบาย
อากาศ
5
งานแก้ไขข้อขัดข้องระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
1. การแก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในวงจรสารทําความเย็น
2. การแก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในวงจรไฟฟ้า
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
แก้ไขหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชํารุด
ทดสอบระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศให้ทํางานได้เป็นปกติ
รวม

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

เครื่องมือประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
แบบทดสอบ/สอบปฏิบัติหน้างาน
40
สอบปฏิบัติหน้างาน
สอบข้อเขียน/
สอบปฏิบัติงานหน้างาน/
แบบประเมินผลงาน

20
40
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ชุดบานแฟลร์ท่อ
ชุดเชื่อมแก๊สแบบเคลื่อนที่
เครื่องมือประจําตัวช่าง
ชุดเกจวัดความดัน
เครื่องทําสุญญากาศ
ประแจเปิดปิดเซอร์วิสวาล์ว
มัลติมิเตอร์
คลิปแอมป์
ประแจเลื่อน
สารทําความเย็น
ท่อทองแดง

เอกสารประกอบการฝึกอบรมและแหล่งเรียนรู้
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝึกอบรม
- สนอง อิ่มเอม.2535.เครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศรถยนต์.กรุงเทพฯ:
อมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊ฟ.
- สมศักดิ์ สุโมตยกุล.2533.เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ.กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น.
- ชูชัย ต.ศิริวัฒนา.2546.การทําความเย็นและปรับอากาศ.กรุงเทพฯ:สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
- คู่มือ การบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟฟ้า
แหล่งเรียนรู้
- ห้องปฏิบัติการช่างไฟฟ้า ห้องสื่อการเรียนการสอน
- YouTube

พื้นความรู้และคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. จบการศึกษาในระดับไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป

สาขาวิชาช่างไฟฟ้า
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
11
3
30
44

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานพืน้ ฐานชางอิเล็กทรอนิกส กลุมวิชางานเสียงและภาพ
กลุมวิชางานโทรคมนาคม กลุมวิชางานเครื่องใชสํานักงาน กลุมวิชางานระบบควบคุม
กลุมวิชางานเทคนิคคอมพิวเตอร
ลําดับที่ รหัสหลักสูตร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1105-1101
1105-1102
1105-1201
1105-1301
1105-1302
1105-1303
1105-1304
1105-1305
1105-1306
1105-1307
1105-2301
1105-2302
1105-2303

14
15
16
17
18
19
20
21
22

1105-2304
1105-2305
1105-2306
1105-2307
1105-2308
1105-2309
1105-2310
1105-2311
1105-2312

23
24

1105-3101
1105-3102

25

1105-3103

ชื่อหลักสูตร
งานสรางปายไฟ (LED Board)
งานผลิตแผนวงจรพิมพ
งานซอมลําโพง
งานอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
งานพื้นฐานวงจรและการวัด
งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
งานพื้นฐานวงจรพัลสและดิจิตอล
งานเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
งานพื้นฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
งานติดตั้งระบบเสียงและภาพหองประชุม
งานติดตั้งระบบเสียงเครื่องเสียงรถยนต
งานติดตั้งกลองวงจรปดและกลองไอพี
(CCTV and IP Camera)
งานซอมเครื่องขยายเสียง
งานซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3
งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
งานติดตั้งระบบเครื่องเสียง
งานซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล
งานซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล
งานซอมเครื่องรับโทรทัศน
งานติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร
งานซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล
(VCD/DVD)
งานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone
งานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
Windows mobile
งานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android

จํานวน
ชั่วโมง
6
30
45
75
75
75
75
75
75
90
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
30
30
30
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ลําดับที่ รหัสหลักสูตร
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

1105-3201
1105-3301
1105-3302
1105-3303
1105-3304
1105-4301
1105-4302
1105-5101
1105-5102
1105-5301
1105-5302

37
38
39
40
41
42
43
44

1105-6101
1105-6102
1105-6103
1105-6104
1105-6201
1105-6301
1105-6302
1105-6303

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

ชื่อหลักสูตร
งานซอมโทรศัพทสมารทโฟน
งานซอมเครื่องรับวิทยุสอื่ สาร
งานซอมโทรศัพทมือถือ
งานติดตั้งตูสาขาโทรศัพท PABX
งานติดตั้งตูสาขาโทรศัพท IPBX
งานซอมเครื่องถายเอกสาร
งานซอมเครื่องพิมพ (Computer Printer)
งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุน ยนตอัตโนมัติขนาดเล็ก
งานสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ
งานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว
งานเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (ไมโครคอนโทรลเลอรและอินเตอรเฟส)
งานติดตั้งโปรแกรมบนเครื่อง Tablet
งานประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรม
งานติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย LINUX Server
งานติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย Windows Server
งานซอมเครื่อง Tablet
งานซอมเครื่องคอมพิวเตอร
งานซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook)
งานติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร
รวม 44 หลักสูตร

จํานวน
ชั่วโมง
60
75
75
75
75
75
75
30
30
75
75
15
15
30
30
60
75
75
75

317

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานพืน้ ฐานชางอิเล็กทรอนิกส
1105–1101
งานสรางปายไฟ (LEDBoard)
6 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสรางปายไฟ (LEDBoard)
2. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณที่ใชในการสรางปายไฟ (LEDBoard)
3. สรางปายไฟ (LEDBoard) ตามรูปแบบที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติวงจรไฟฟา อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ ที่ใชในการสรางปายไฟ
เลือกเตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในการสรางปายไฟ การสรางปายไฟ (LEDBoard) การวัดและ
ทดสอบการประกอบ และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลื อ ก เตรี ย ม ใช เ ครื่ อ งมื อ วั ด และทดสอบ วั ส ดุ และอุ ป กรณ ในการสรา งป า ยไฟ
(LEDBoard)
1. เลือก เตรียม ใชเครือ่ งมือวัดและทดสอบวัสดุและอุปกรณในในการสรางปายไฟ
2. วัดและทดสอบ อุปกรณในการสรางปายไฟ
2
งานสรางปายไฟ (LEDBoard) ตามรูปแบบที่กําหนด
1. การสรางปายไฟ (LEDBoard) ตามรูปแบบทีก่ ําหนด
2. การทดสอบการทํางานของการสรางปายไฟ (LEDBoard)
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
10
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
แบบประเมินผลงาน
50
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
2. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
3. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
4. แหลงจายไฟ
5. อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ ในการสรางปายไฟ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการสรางปายไฟ (LEDBoard)
- แผนการฝกอบรมวิชาการสรางปายไฟ (LEDBoard)
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานพืน้ ฐานชางอิเล็กทรอนิกส
1105–1102
งานผลิตแผนวงจรพิมพ
30 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการผลิตแผนวงจรพิมพ
2. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณการผลิตแผนวงจรพิมพตามมาตรฐานการผลิต
3. ผลิตแผนวงจรพิมพตามรูปแบบที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตแผนวงจรพิมพเบื้องตน เชน การลอกลาย การใชดรายฟลม
หรื อ การพิ ม พ ซิ ล ค ส กรี น เป น ต น การเลื อ ก เตรี ย ม ใช เครื่ อ งมื อ และวั ส ดุ อุ ป กรณ ในการผลิ ต
แผนวงจรพิมพตามมาตรฐานการผลิต การผลิตแผนวงจรพิมพตามรูปแบบที่กําหนด การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในการผลิตแผนวงจรพิมพ และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม ใชเครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในการผลิตแผนวงจรพิมพตามมาตรฐานการ
ผลิต
1. การเลือก เตรียม ใชเครื่องมือ ในการผลิตแผนวงจรพิมพ
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการผลิตแผนวงจรพิมพตามมาตรฐาน
งานผลิตแผนวงจรพิมพตามรูปแบบทีก่ ําหนด
1. การสรางแบบแผนวงจรพิมพตามรูปแบบที่กําหนด
2. การผลิตแผนวงจรพิมพตามรูปแบบที่กําหนดดวยการลอกลาย การใชดรายฟลมหรือ
การพิมพซลิ คสกรีน
3. การตรวจสอบความถูกตองชิ้นงานแผนวงจรพิมพตามรูปแบบที่กําหนด
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ชุดปฏิบัติการงานผลิตแผนวงจรพิมพ
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
3. ชุดคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมสําหรับงานผลิตแผนวงจรพิมพ
4. สวานแทนสําหรับงานผลิตแผนวงจรพิมพ
5. วัสดุและอุปกรณงานพิมพซิลคสกรีน
6. แผนวงจรพิมพ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมืองานผลิตแผนวงจรพิมพ
- แผนการฝกอบรมงานผลิตแผนวงจรพิมพ
- การใชโปรแกรมสําหรับงานผลิตแผนวงจรพิมพ

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการผลิตแผนวงจรพิมพ
- รานจําหนายอุปกรณการผลิตแผนวงจรพิมพ
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
1105–1201
งานซอมลําโพง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานพืน้ ฐานชางอิเล็กทรอนิกส
45 ชัว่ โมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการซอมลําโพง
2. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือวัสดุและอุปกรณการซอมลําโพง
3. ซอมลําโพงตามแบบมาตรฐาน
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมลําโพง
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทํางานของลําโพงชนิดตาง ๆ และอุป กรณตอพวง การเลือก
เตรียม ใชเครื่องมืองานซอมลําโพง การถอด ประกอบ และการตรวจซอมลําโพง การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในงานซอมลําโพง และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม ใชเครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมลําโพง
1. การเลือก เตรียม ใชเครื่องมือ ในการซอมลําโพง
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมลําโพงตามมาตรฐาน
งานซอมลําโพงตามรูปแบบที่กําหนด
1. การถอด ประกอบลําโพงตามมาตรฐาน
2. การตรวจซอมลําโพงชนิดตาง ๆ และอุปกรณตอพวง
3. การตรวจสอบความถูกตองของลําโพง
4. การทดสอบคุณภาพเสียงของลําโพง
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

322

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชุดลําโพงเสียงทุมสําหรับงานซอมลําโพง
ชุดลําโพงเสียงกลางสําหรับงานซอมลําโพง
ชุดลําโพงเสียงแหลมสําหรับงานซอมลําโพง
เครื่องพันขดลวด
ชุดเครื่องเสียงสําหรับทดสอบงานซอมลําโพง
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
วัสดุอุปกรณสําหรับถอด ประกอบ และงานซอมลําโพง

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมืองานการซอมลําโพง
- ตําราเกี่ยวกับงานการซอมลําโพง
- แผนการฝกอบรมซอมลําโพง

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการซอมลําโพง
- รานจําหนายอุปกรณการซอมลําโพง
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานพืน้ ฐานชางอิเล็กทรอนิกส
1105–1301
งานอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการไฟฟาเบื้องตน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
4. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบวงจร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เครื่องมือวัด ทดสอบไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ เชน ตัวตานทาน ตัวเก็บประจุ ขดลวด หมอแปลง
ไดโอด ทรานซิสเตอร เฟต ไอซี รีเลย สวิตช เอสซีอาร ไดแอค ไตรแอค อุปกรณออปโต เปนตน การใช
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การวัดและทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิก ส การประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส การบัดกรี และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. การตอวงจรไฟฟาเบื้องตน
3. อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ
2
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบ วัสดุ และอุปกรณในงานอิเล็กทรอนิกส
1. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบวัสดุอปุ กรณในงานอิเล็กทรอนิกส
2. วัดและทดสอบ อุปกรณในงานอิเล็กทรอนิกส
3
งานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
1. การประกอบและการบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส
2. การตรวจสอบความถูกตองของการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3. การทดสอบการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
เครื่องกําเนิดสัญญาณ
แหลงจายไฟ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสืออิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
- แผนการฝกอบรมวิชาอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานพืน้ ฐานชางอิเล็กทรอนิกส
1105–1302
งานพืน้ ฐานวงจรไฟฟาและการวัด
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการไฟฟาเบื้องตน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
4. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบวงจร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติ วงจรไฟฟาและวงจรอิเล็ก ทรอนิก สเบื้องตน เครื่องมือวัด ทดสอบไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ เชน ตัวตานทาน ตัวเก็บ ประจุ ขดลวด หมอแปลง
ไดโอด ทรานซิสเตอร เฟต ไอซี รีเลย สวิตช เอสซีอาร ไดแอค ไตรแอค อุปกรณออปโต เปนตน การใช
เครื่องมือวัดไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การวัดและทดสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิก ส การประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส การบัดกรี และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2
3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. การตอวงจรไฟฟาเบื้องตน
3. อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ
งานเลือก เตรียม ใชเครื่องมือวัดและทดสอบ วัสดุ และอุปกรณในงานอิเล็กทรอนิกส
1. เลือก เตรียม ใชเครือ่ งมือวัดและทดสอบวัสดุอุปกรณในงานอิเล็กทรอนิกส
2. วัดและทดสอบ อุปกรณในงานอิเล็กทรอนิกส
งานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
1. การประกอบและการบัดกรีวงจรอิเล็กทรอนิกส
2. การตรวจสอบความถูกตองของการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3. การทดสอบการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

326

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
เครื่องกําเนิดสัญญาณ
แหลงจายไฟ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสืออิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
- แผนการฝกอบรมวิชาอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานพืน้ ฐานชางอิเล็กทรอนิกส
1105–1303
งานพืน้ ฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
2. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
3. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบวงจร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บั ติเกี่ ยวกับ โครงสราง สัญ ลัก ษณ คุณ ลั ก ษณะทางไฟฟ า ไดโอด ซี เนอรไดโอด
ทรานซิส เตอร เฟต ไอซีออปแอมปเอสซีอาร ไทรแอค ไดแอค และอุป กรณ OPTO ELECTRONICS
การเลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตามมาตรฐานที่กําหนด การประกอบ
วงจรอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบวงจรวัดทดสอบวงจร การใชคูมือและการประยุกตใชงานและมีกิจนิสัยที่
ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานพื้นฐานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส
1. อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ
2. คุณลักษณะทางไฟฟาอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ
3. การใชคูมืออุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ
2
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบ วัสดุ และอุปกรณในงานอิเล็กทรอนิกส
1. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบวัสดุ และอุปกรณในงานอิเล็กทรอนิกส
2. วัดและทดสอบ อุปกรณในงานอิเล็กทรอนิกส
3
งานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบวงจร
1. การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
2. การตรวจสอบความถูกตองของการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3. การทดสอบการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานที่กําหนด

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

328

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
เครื่องกําเนิดสัญญาณ
แหลงจายไฟ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสืออุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสและวงจร
- แผนการฝกอบรมวิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานพืน้ ฐานชางอิเล็กทรอนิกส
1105–1304
งานพืน้ ฐานวงจรพัลสและดิจิตอล
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวงจรพัลสสวิตชิง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับวงจรดิจิตอล
3. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และวงจรพัลสสวิตชิงและวงจรดิจิตอล
4. ตอและทดสอบการทํางานวงจรพัลสสวิตชิงและวงจรดิจิตอล ตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบั ติเกี่ย วกั บ ระบบตัวเลข การเปลี่ ยนฐานการคํานวณเลขฐานตางๆ โดยเฉพาะ
เลขฐานสอง ฐานสิ บ และฐานสิ บ หก รหัส ไบนารี ต าง ๆ ลอจิก เกตพื้ น ฐาน หลั ก การเขี ยน Logic
Expression, Logic Diagram, Contact Diagram, Timing Diagram แ ล ะ Truth Table ข อ ง
วงจรลอจิก การลดรูปสมการลอจิก วงจรดิจิตอลคอมบิเนชั่นและซีเควนเชียลเบื้องตน สัญญาณไฟฟา
ชนิดตาง ๆ ความหมายและความสัมพันธของคาพารามิเตอร วงจรแปลงรูปสัญญาณ หลักการของวงจร
อิเล็กทรอนิกสสวิตชิง การทํางานของวงจรมัลติไวเบรเตอรและไอซีไทเมอรการเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ
วัสดุและอุปกรณ การตอวงจรพัลสสวิตชิงและวงจรดิจิตอล และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานพื้นฐานวงจรพัลสและดิจิตอล
1. หลักการของวงจรอิเล็กทรอนิกสสวิตชิง
2. หลักการของวงจรดิจิตอล
2
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบ วัสดุ และอุปกรณในวงจรอิเล็กทรอนิกสสวิตชิง
และวงจรดิจิตอล
1. เลือก เตรียม ใช เครือ่ งมือวัดและทดสอบวัสดุ และอุปกรณในวงจรพัลสสวิตชิง
2. เลือก เตรียม ใช เครือ่ งมือวัดและทดสอบวัสดุ และอุปกรณในวงจรดิจิตอล
3

งานตอวงจร วัดและทดสอบ ตามรูปแบบที่กําหนด
1. การตอวงจรพัลสสวิตชิงและวงจรวงจรดิจิตอล
2. การวัดและทดสอบการทํางานวงจรพัลสสวิตชิง และวงจรดิจติ อล
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชุดทดลองวงจรพัลสสวิตชิง
ชุดทดลองวงจรดิจิตอล
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
เครื่องกําเนิดสัญญาณ
แหลงจายไฟ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือวงจรพัลสและสวิตชิง
- หนังสือวงจรดิจิตอล
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานพืน้ ฐานชางอิเล็กทรอนิกส
1105–1305
งานเขียนแบบงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบอุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน
2. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณเขียนแบบอุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. เขียนแบบ อานแบบ อุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบที่กําหนด
4. ผลิตแผนวงจรพิมพตามรูปแบบที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บ หลั ก การเขี ย นแบบอุ ป กรณ ในงานไฟฟ าและอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส ต าม
มาตรฐานสากล การเลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในการเขียนแบบอุปกรณในงานไฟฟา
และอิเล็ก ทรอนิก ส การออกแบบ การเขียนแบบ และการอานแบบ อุป กรณ ตามรูป แบบที่กําหนด
ในลักษณะของบล็อกไดอะแกรม (Blockdiagram) สคีเมติกไดอะแกรม (Schematic Diagram) ซิงเกิล
ไลนไดอะแกรม (Single Line Diagram) วายริงไดอะแกรม (Wiring Diagram) พิกทรอเรียลไดอะแกรม
(Pictorial Diagram) ผังงาน (Flow Chart) การออกแบบ การเขียนแบบและอานแบบระบบไฟฟา
ภายในอาคาร การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิก สที่ใชอุป กรณอิเล็ก ทรอนิกสพื้นฐาน อุป กรณเครื่อง
สื่อสารและโทรคมนาคม อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอุตสาหกรรม อุปกรณดิจิตอลและคอมพิวเตอร อุปกรณ
พิเศษทางอิเล็กทรอนิกสตตาง ๆ การผลิตแผนวงจรพิมพ (Printed Circuit) ขั้นพื้นฐานและงานซิล ค
สกรีน การใชงานโปรแกรมสําหรับเขียนแบบอุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในการเขียนแบบในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและการผลิตแผนวงจรพิมพ และมีกิจ
นิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
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เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใชเครื่องมือวัสดุ และอุปกรณการเขียนแบบอุปกรณในงานไฟฟา และ
อิเล็กทรอนิกส ตามมาตรฐานสากล
1. การเลือก เตรียม ใชเครื่องมือ ในการเขียนแบบอุปกรณในงานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
2. การเลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในการผลิตแผนวงจรพิมพ ตาม
มาตรฐาน
2
งานการเขียนแบบอุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ตามมาตรฐานสากล
1. การเขียนแบบระบบไฟฟาภายในอาคาร ตามรูปแบบทีก่ ําหนด
2. การเขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบที่กําหนด
3. การเขียนแบบอิเล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ หรับงานเขียนแบบ
3

งานผลิตแผนวงจรพิมพและการพิมพซลิ คสกรีนตามรูปแบบที่กําหนด
1. การผลิตแผนวงจรพิมพ ตามรูปแบบทีก่ ําหนด
2. การพิมพซลิ คสกรีนตามรูปแบบทีก่ ําหนด
งานการวิเคราะหและประมาณราคางานเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

4

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชุดเครื่องมือเขียนแบบในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ชุดปฏิบัติการงานผลิตแผนวงจรพิมพ
ชุดคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรมสําหรับเขียนแบบในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
สวานแทนสําหรับงานผลิตแผนวงจรพิมพ
วัสดุและอุปกรณงานพิมพซิลคสกรีน
แผนวงจรพิมพ
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- คูมืองานเขียนแบบในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- คูมืองานผลิตแผนวงจรพิมพ
- คูมือการพิมพซลิ คสกรีน
- คูมือการใชโปรแกรมสําหรับเขียนแบบในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายวัสดุอุปกรณการพิมพซิลคสกรีน
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานพืน้ ฐานชางอิเล็กทรอนิกส
1105–1306
งานพืน้ ฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับพื้นฐานงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
3. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบวงจร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลัก การของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็ก ทรอนิก สเบื้องตน ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟา ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตานทาน ตัวนํา ฉนวน แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยวัดไฟฟาสัญลักษณ
และอุปกรณติดตั้งไฟฟา สายไฟฟา อุปกรณปองกันและการตอสายดิน การทํางานของเครื่องใชไฟฟา
ขนาดเล็ก โครงสราง สัญลักษณ คุณสมบัติ และวงจรใชงานอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน หมอ
แปลงไฟฟา สวิตช ขั้วตอสาย ปลั๊ก แจค รีเลย ลําโพง ไมโครโฟนตัวตานทาน คาปาซิเตอร อินดักเตอร
ไดโอด ทรานซิส เตอร เอสซีอาร เปน ตน การเลือก เตรียม ใชเ ครื่องมื อ วัส ดุ และอุป กรณ ในงาน
อิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานที่กําหนดการใชเครื่องมือกล คีมไขควง หัวแรงบัดกรี การใชเครื่องมือวัดไฟฟา
และเครื่องมือวัดพื้นฐานที่จาํ เปนในทางอิเล็กทรอนิกส เชน มัลติมิเตอร เครื่องจายกําลังงานไฟฟา เครื่อง
กําเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน และมีกิจ
นิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานพื้นฐานงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
1. หลักการพื้นฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
2. การทํางานของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. วงจรพื้นฐานของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
งานเลือก เตรียม ใชเครื่องมือวัดและทดสอบ วัสดุ อุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
1. เลือก เตรียม ใชเครือ่ งมือวัดและทดสอบวัสดุ อุปกรณในงานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
2. วัดและทดสอบ อุปกรณในงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
3
งานประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกสตามรูปแบบวงจร
1. การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
2. การตรวจสอบความถูกตองของการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
3. การทดสอบการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐานที่กําหนด
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชุดทดลองวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
เครื่องกําเนิดสัญญาณ
แหลงจายไฟ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสืองานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน
- แผนการฝกอบรมวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบือ้ งตน

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานพืน้ ฐานชางอิเล็กทรอนิกส
1105–1307
งานพืน้ ฐานระบบเสียงและระบบภาพ
90 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบภาพและเสียง
2. เลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณระบบเสียงและระบบภาพ
3. ตอวงจรและทดสอบและปรับแตงวงจรในระบบเสียงและระบบภาพตามรูปแบบที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุแบบ AM/FM และ FM Stereo MPX
หลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง หลักการทํางานของระบบโทรทัศนและหลักการทํางานเบื้องตน
ของเครื่องเลนดีวีดี บล็อกไดอะแกรม การทํางานของวงจรภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ
วัสดุและอุปกรณ การวัดและทดสอบคุณสมบัติเครื่องขยายเสียง ระบบเสียง และอุปกรณประกอบ การ
ประยุกตใชระบบเสียงและระบบภาพในงานพิธีการตาง ๆ การประมาณราคาคิดคาบริการ และมีกิจนิสัย
ที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ
1. หลักการเบือ้ งตนของระบบเสียง
2. หลักการเบือ้ งตนของระบบภาพ
2
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบ วัสดุ และอุปกรณในวงจรระบบเสียงและระบบ
ภาพ
1. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบวัสดุและอุปกรณในวงจรระบบเสียง
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัดและทดสอบวัสดุและอุปกรณในวงจรระบบภาพ
3
งานตอวงจร ทดสอบและปรับแตงวงจรในระบบเสียงและระบบภาพ ตามรูปแบบที่กําหนด
1. การตอวงจรในระบบเสียงและระบบภาพ
2. การทดสอบและปรับแตงวงจรในระบบเสียงและระบบภาพ
4
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เครื่องรับวิทยุ AM/FM สําหรับฝก
เครื่องเสียงสําหรับฝก
เครื่องรับโทรทัศนสําหรับฝก
เครื่องเลนดีวีดีสําหรับฝก
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
เครื่องกําเนิดสัญญาณเสียง
แหลงจายไฟ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือระบบเสียง
- หนังสือระบบภาพ
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
- เว็บไซตดานอิเล็กทรอนิกส

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเสียงและภาพ
1105–2301
งานติดตัง้ ระบบเสียงและภาพหองประชุม

75ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดตัง้ ระบบเสียงและภาพหองประชุม
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดตั้งระบบเสียงและภาพหองประชุม
3. ติดตั้งติดตั้งระบบเสียงและภาพหองประชุมตามแบบมาตรฐาน
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานติดตั้งระบบเสียงและภาพหองประชุม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเ กี่ ยวกับ หลัก การงานติ ดตั้ง ระบบเสี ยงและภาพหอ งประชุม อุป กรณ อินพุ ต
เอาตพุตและปรับแตงสัญญาณ การเลือก เตรียม ใชเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณในงานติดตั้งระบบเสียง
และภาพหองประชุม การติดตั้งระบบเสียงและภาพหองประชุมและอุปกรณควบคุม การทดสอบและ
ปรับแตงระบบเสียงและภาพหองประชุม การวิเคราะหและประมาณราคาในงานติดตั้งระบบเสียงและ
ภาพหองประชุมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานติดตั้งระบบเสียงและภาพหองประชุม
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดตั้งระบบเสียงและภาพหองประชุม
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการติดตั้งระบบเสียงและภาพหองประชุม
2
งานติดตั้งระบบเสียงและภาพหองประชุมตามรูปแบบที่กําหนด
1. การติดตั้งระบบเสียงและภาพหองประชุมตามรูปแบบ
2. การทดสอบระบบและปรับแตงระบบเสียงและภาพหองประชุม
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

เครื่องขยายเสียงหองประชุมสําหรับฝก
ตูลําโพง เสียงทุม กลาง แหลม
มิกเซอร
อีควอไลเซอร
ไมโครโฟนแบบสาย และแบบไรสาย
เครื่องเลน ดีวีดี
เครื่องฉายโปรเจคเตอรพรอมจอ
ชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
ชุดไมคประชุม
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
มัลติมิเตอร
ชุดวัสดุอุปกรณที่ใชในการติดตั้งระบบเสียง

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสืองานติดตั้งระบบเสียงและภาพหองประชุม
- แผนการฝกอบรมการติดตัง้ ระบบเสียงและภาพหองประชุม
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ติดตั้งระบบเสียงและภาพ
- เว็บไซตดานการติดตัง้ ระบบเสียงและภาพ

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

341

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเสียงและภาพ
1105–2302
งานติดตัง้ ระบบเครือ่ งเสียงรถยนต

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต
3. ติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนตตามแบบมาตรฐาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติห ลักการทํางานของระบบเครื่องเสียงรถยนต อุปกรณประกอบเครื่องเสียงใน
รถยนต การติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต ชุดควบคุม ของเครื่องเสียงในรถยนต การทดสอบและ
ปรับแตงระบบเสียงรถยนต การวิเคราะหและประมาณราคาในงานติดตั้ง และมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดตั้งระบบเครือ่ งเสียงรถยนต
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต
2
งานติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนตตามรูปแบบที่กําหนด
1. การติดตั้งระบบเครือ่ งเสียงรถยนตตามรูปแบบ
2. การทดสอบระบบและปรับแตงระบบเครื่องเสียงรถยนต
3
การคํานวณราคาคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

342

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.

ชุดเครื่องเสียงรถยนตแบบ Bi Amp สําหรับฝก
ชุดเครื่องเสียงรถยนตแบบ Tri Amp สําหรับฝก
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอรดิจิตอล

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสืองานติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต
- แผนการฝกอบรมงานติดตั้งระบบเครื่องเสียงรถยนต

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ การติดตั้งระบบเครือ่ งเสียงรถยนต
- เว็บไซตดานการติดตัง้ ระบบเครื่องเสียงรถยนต
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเสียงและภาพ
1105–2303
งานติดตัง้ กลองวงจรปดและกลองไอพี
(CCTV and IP Camera)

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดตั้งกลองวงจรปดและกลองไอพี
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดตั้งกลองวงจรปดและกลองไอพี
3. ติดตั้งกลองวงจรปดและกลองไอพีตามแบบมาตรฐาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติหลักการติดตั้งกลองวงจรปดและกลองไอพี การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุ
และอุปกรณประกอบ ในงานติดตั้งกลองวงจรปดและกลองไอพีการเดินสายตามมาตรฐาน วงจรปดและ
กลอ งไอพี ก ารเซ็ตอั พชุดกลอ งวงจรป ดและกลองไอพี เพื่ อดูผานระบบออนไลน การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในงานติดตั้งกลองวงจรปดและกลองไอพี และมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานติดตั้งกลองวงจรปดและกลองไอพี
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดตั้งกลองวงจรปดและกลองไอพี
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการติดตั้งกลองวงจรปดและกลองไอพี
2
งานติดตั้งกลองวงจรปดและกลองไอพี ตามรูปแบบที่กําหนด
1. การติดตั้งกลองวงจรปดและกลองไอพีตามรูปแบบ
2. การเซ็ตอัพกลองวงจรปดและกลองไอพี
3. การทดสอบระบบกลองวงจรปดและกลองไอพี
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชุดกลองวงจรปดสําหรับฝก
ชุดกลองไอพีสําหรับฝก
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอร
สวานไฟฟา
อุปกรณสําหรับการแสดงผลเชน โทรศัพทสมารทโฟนแทปเล็ตสมารททีวี เปนตน
วัสดุและอุปกรณในการเดินสายติดตั้งกลองวงจรปดและกลองไอพี

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการติดตั้งกลองวงจรปดและกลองไอพี
- แผนการฝกอบรมการติดตัง้ กลองวงจรปดและกลองไอพี

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ติดตั้งกลองวงจรปดและกลองไอพี
- เว็บไซตดานการติดตัง้ กลองวงจรปดและกลองไอพี
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเสียงและภาพ
1105–2304
งานซอมเครื่องขยายเสียง

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการซอมเครื่องขยายเสียง
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องขยายเสียง
3. ซอมเครื่องขยายเสียงตามแบบมาตรฐาน
4. ทดสอบและปรับแตงเครื่องขยายเสียง
5. วิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมเครื่องขยายเสียง
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องขยายเสียง บล็อกไดอะแกรม การทํางานภาคตาง
ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานซอมเครื่องขยายเสียง การซอมเครื่องขยายเสียง
การทดสอบและปรับแตงเครื่องขยายเสียง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมเครื่องขยายเสียง
และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมเครื่องขยายเสียง
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่ งขยายเสียง
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมเครื่องขยายเสียง
2
งานซอมเครื่องขยายเสียงตามรูปแบบทีก่ ําหนด
1. การซอมเครื่องขยายเสียงตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่ งขยายเสียง
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เครื่องขยายเสียงสําหรับฝก
ตูลําโพง เสียงทุม กลาง แหลม
มิกเซอร
อีควอไลเซอร
ไมโครโฟนแบบสาย และแบบไรสาย
เครื่องเลน ดีวีดี
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
เครื่องกําเนิดสัญญาณ
แหลงจายไฟ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการซอมเครื่องขยายเสียง
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องขยายเสียง
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องขยายเสียง
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องขยายเสียง

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเสียงและภาพ
1105–2305
งานซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และMP3

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องรับวิทยุ AM FM และ FM Stereo Multiplex
ซีดี และ MP3 บล็อกไดอะแกรม การทํางานของภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณในงานซอม การวิเคราะหและตรวจซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3 การทดสอบและปรับแตง
การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่ งรับวิทยุ ซีดี และ MP3
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3
2
งานซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3 ตามรูปแบบที่กําหนด
1. การซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3 ตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่ งรับวิทยุ ซีดี และ MP3
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3 สําหรับฝก
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
5. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
6. เครื่องกําเนิดสัญญาณ
7. แหลงจายไฟ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และ MP3

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเสียงและภาพ
1105–2306
งานติดตัง้ จานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจติ อล

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
3. ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอลตามแบบมาตรฐาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลัก การรับ ส งสัญ ญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล การทํางานชุดรับ
สัญ ญาณดาวเที ยมยาน KU Band C Band และแบบ DUO สํ าหรับ ติดภายในบ านและติดรถยนต
ชุด Settop Box การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัส ดุและอุป กรณป ระกอบในการติดตั้ง การติดตั้ง
จานรับ สัญ ญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล การเดินสายนําสัญ ญาณตามมาตรฐาน การปรับ เครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล การอัพเฟรมแวรเครื่องรับสํญญาณโดยใช ซอฟตแวร การวิเคราะห
และประมาณราคา และมีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและ
ทีวีดิจิตอล
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวี
ดิจิตอล
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
2
งานติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอลตามรูปแบบทีก่ ําหนด
1. การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอลตามรูปแบบ
2. การปรับแตงการรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
3. การทดสอบการรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอลสําหรับฝก
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
3. เครื่องมือติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
4. เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
5. คอมพิวเตอรพรอมซอฟตแวร
6. สวานไฟฟา
7. วัสดุและอุปกรณในการเดินสายติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
- แผนการฝกอบรมการติดตัง้ จานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
- เว็บไซตดานการติดตัง้ จานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเสียงและภาพ
1105–2307
งานติดตัง้ ระบบเครือ่ งเสียง

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครื่องเสียง
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดตั้งระบบเครื่องเสียง
3. ติดตั้งระบบเครื่องเสียงตามแบบมาตรฐาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการงานติดตั้งระบบเครื่องเสียง อุปกรณอินพุต เอาตพุตและปรับแตง
สัญญาณ การติดตั้งระบบเครื่องเสียงรูปแบบตาง ๆ การทดสอบระบบและปรับแตงระบบเครื่องเสียง
การวิเคราะหและประมาณราคาในงานติดตั้งระบบเครื่องเสียง และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานติดตั้งระบบเครื่องเสียง
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดตั้งระบบเครือ่ งเสียง
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการติดตั้งระบบเครื่องเสียง
2
งานติดตั้งระบบเครื่องเสียงตามรูปแบบที่กําหนด
1. การติดตั้งระบบเครือ่ งเสียงตามรูปแบบ
2. การทดสอบระบบและปรับแตงระบบเครื่องเสียง
3
การคํานวณราคาคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องขยายเสียงสําหรับฝก
2. ตูลําโพง เสียงทุม กลาง แหลม
3. มิกเซอร
4. อีควอไลเซอร
5. ไมโครโฟนแบบสาย และแบบไรสาย
6. เครื่องเลน ดีวีดี
7. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
8. มัลติมิเตอร
9. ชุดวัสดุอุปกรณที่ใชในการติดตั้งระบบเสียง
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสืองานติดตั้งระบบเครื่องเสียง
- แผนการฝกอบรมการติดตัง้ ระบบเครื่องเสียง
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ระบบเครือ่ งเสียง
- เว็บไซตดานการติดตัง้ ระบบเครื่องเสียง

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานพืน้ ฐานชางอิเล็กทรอนิกส
1105–2308
งานซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจติ อล
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณงานซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล
3. ซอม และทดสอบและปรับแตงเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล บล็อกไดอะแกรม
การทํางานของภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานซอม การวิเคราะห
และตรวจซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณ
ราคาในงานซอมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่ งรับโทรทัศนระบบดิจิตอล
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล
2
งานซอมเครื่องขยายเสียงตามรูปแบบทีก่ ําหนด
1. การซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล ตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่ งรับโทรทัศนระบบดิจิตอล
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
5. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
6. ออสซิลโลสโคป
7. เครื่องกําเนิดสัญญาณภาพดิจิตอล
8. แหลงจายไฟ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องรับโทรทัศนระบบดิจิตอล

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเสียงและภาพ
งานซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล
1105–2309

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล
3. ทดสอบและปรับแตงจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บั ติเ กี่ย วกับ หลัก การทํา งานของจอมอนิ เตอรร ะบบดิ จิต อล บล็ อกไดอะแกรม
การทํางานของภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุป กรณ ในงานซอม การวิเคราะห
และตรวจซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาใน
งานซอม และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมจอมอนิเตอรระบบดิจติ อล
2
งานซอมเครื่องขยายเสียงตามรูปแบบทีก่ ําหนด
1. การซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอลตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. จอมอนิเตอรระบบดิจิตอลสําหรับฝกซอม
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
5. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
6. เครื่องกําเนิดสัญญาณภาพ
7. แหลงจายไฟ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล
- แผนการฝกอบรมการซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล
- เว็บไซตดานการซอมจอมอนิเตอรระบบดิจิตอล

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเสียงและภาพ
1105–2310
งานซอมเครื่องรับโทรทัศน

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของเครื่องรับโทรทัศน
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องรับโทรทัศน
3. ซอม ทดสอบและปรับแตงเครื่องรับโทรทัศน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องรับโทรทัศน บล็อกไดอะแกรม การทํางานของ
ภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุป กรณ ในงานซอม การวิเคราะหและตรวจซอม
เครื่องรับโทรทัศน การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอม และมีกิจนิสัย
ที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมเครื่องรับโทรทัศน
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่ งรับโทรทัศน
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมเครื่องรับโทรทัศน
2
งานซอมเครื่องรับโทรทัศน ตามรูปแบบที่กําหนด
1. การซอมเครื่องรับโทรทัศนตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่ งรับโทรทัศน
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องรับโทรทัศนสําหรับฝก
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
5. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
6. เครื่องกําเนิดสัญญาณภาพ
7. มิเตอรวัดไฟสูง
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการซอมเครื่องรับโทรทัศน
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องรับโทรทัศน
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ซอมเครื่องรับโทรทัศน
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องรับโทรทัศน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเสียงและภาพ
1105–2311
งานติดตัง้ ระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร
3. ติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคารตามแบบมาตรฐาน
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ
วัสดุและอุปกรณประกอบในการติดตั้ง การติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคารการเดินสายนําสัญญาณ
ตามมาตรฐาน การปรับแตงระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร การวิเคราะหและประมาณราคา และมีกิจ
นิสัยที่ดีในปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร
2
งานติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคารตามรูปแบบทีก่ ําหนด
1. การติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคารตามรูปแบบ
2. การปรับแตงการรับสัญญาณระบบเคเบิลทีวี
3. การทดสอบการรับสัญญาณระบบเคเบิลทีวี
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชุดระบบเคเบิลทีวีภายในอาคารสําหรับฝกปฏิบัติงานติดตั้ง
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
เครื่องมืองานติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร
เครื่องวัดสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล
คอมพิวเตอร
สวานไฟฟา
วัสดุและอุปกรณในการเดินสายงานติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร
- แผนการฝกอบรมการติดตัง้ ระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ การติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร
- เว็บไซตดานการติดตัง้ ระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเสียงและภาพ
1105–2312
งานซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล
(VCD/DVD)

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล
3. ซอม และทดสอบและปรับแตงซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องเลนเสียงและภาพระบบ
ดิจิตอลเชน MP3 VCD DVD HD Player เปนตน การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ ใน
งานซอม การซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในงานซอม และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบ
ดิจิตอล
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่ งเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล
2
งานซอมเครื่องขยายเสียงตามรูปแบบทีก่ ําหนด
1. การซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอลตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่ งเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

362

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องเลน เชน MP3/VCD/DVD สําหรับฝก
2. เครื่อง HD Player สําหรับฝก
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
4. มิเตอรแบบดิจิตอล
5. มิเตอรแบบดิจิตอล
6. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
7. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
8. เครื่องกําเนิดสัญญาณ
9. แหลงจายไฟ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจติ อล
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องเลนเสียงและภาพระบบดิจิตอล

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

363

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานโทรคมนาคม
งานติดตัง้ โปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
1105–3101
Iphone

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
Iphone
3. ติดตั้งทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone การเลือก เตรียม
ใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานติดตั้งโปรแกรม การใชงานซอฟทแวรคอมพิวเตอรในการเชื่อมตอ
กับ โทรศัพทมือถือ การติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือ การทดสอบและปรับ แตง การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในงานติดตั้งโปรแกรม และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2
3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
Iphone
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมโทรศัพทมอื ถือสมารทโฟน Iphone
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone
งานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphoneตามรูปแบบที่กําหนด
1. การติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphoneตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมอื ถือสมารทโฟน Iphone
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. โทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone สําหรับฝกการติดตั้งโปรแกรม
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
3. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณซอฟตแวรซอมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone
- แผนการฝกอบรมการติดตัง้ โปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ติดตัง้ โปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone
- เว็บไซตดานการติดตัง้ โปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Iphone
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไ มต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

365

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานโทรคมนาคม
1105–3102
งานติดตัง้ โปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
Windows mobile

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
Windows mobile
3. ติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile ตามแบบมาตรฐาน
4. ทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile
5. วิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับ หลัก การทํ างานของโทรศัพท มือถือสมารท โฟน Windows mobile
การเลื อ ก เตรี ย ม ใช เครื่ อ งมื อ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ ในงานติ ด ตั้ ง โปรแกรม การใช ง านซอฟต แ วร
คอมพิวเตอรในการเชื่อมตอกับ โทรศัพทมือถือ การติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือ การทดสอบและ
ปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานติดตั้งโปรแกรมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมอื ถือสมารท
โฟน Windows mobile
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
Windows mobile
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมอื ถือสมารทโฟน
Windows mobile
2
งานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile ตามรูปแบบที่กําหนด
1. การติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile ตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมอื ถือสมารทโฟน Windows mobile
3
งานการวิเคราะหและประมาณราคางานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
Windows mobile
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. โทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile สําหรับฝกติดตั้งโปรแกรม
2. ชุดเครือ่ งมือชางอิเล็กทรอนิกส
3. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณซอฟทแวรสําหรับซอมโทรศัพทสมารทโฟน Windows mobile
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile
- แผนการฝกอบรมการติดตัง้ โปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows
mobile
- เว็บไซตดานการติดตัง้ โปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Windows mobile

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

367

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานโทรคมนาคม
งานติดตัง้ โปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
1105–3103
Android

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
Android
3. ติดตั้งโปรแกรม ทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลัก การทํางานของโทรศัพ ทมือถือสมารท โฟน Android การเลือ ก
เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานติดตั้งโปรแกรม การใชงานซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการ
เชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือ การติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือ การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะห
และประมาณราคาในงานติดตั้งโปรแกรมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารท
โฟน Android
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน
Android
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมอื ถือสมารทโฟน
Android
งานติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android ตามรูปแบบทีก่ ําหนด
1. การติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android ตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมอื ถือสมารทโฟน Android
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. โทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android สําหรับฝก
2. ชุดเครือ่ งมือชางอิเล็กทรอนิกส
3. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณซอฟตแวรสําหรับซอมโทรศัพทสมารทโฟน Android
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android
- แผนการฝกอบรมการติดตัง้ โปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ติดตั้งโปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android
- เว็บไซตดานการติดตัง้ โปรแกรมโทรศัพทมือถือสมารทโฟน Android
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

369

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานโทรคมนาคม
1105–3201
งานซอมโทรศัพทสมารทโฟน

60 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทสมารทโฟน
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมโทรศัพทสมารทโฟน
3. ซอมโทรศัพทสมารทโฟนตามทดสอบและปรับแตงโทรศัพทสมารทโฟน
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมโทรศัพทสมารทโฟน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บัติเ กี่ยวกับ หลั ก การทํางานของโทรศัพ ทส มารท โฟนระบบ Android IOS และ
Windows Mobile บล็อกไดอะแกรม การทํางานของภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุ
และอุ ป กรณ ในงานซ อ ม การวิเคราะห และตรวจซอ มโทรศัพ ท ส มารท โฟน การตรวจซ อมโดยใช
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมและมีกิจ
นิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมโทรศัพทสมารทโฟน
1. การเลือก เตรียม ใช เครือ่ งมือ ในงานซอมโทรศัพทสมารทโฟน
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมโทรศัพทสมารทโฟน
2
งานซอมโทรศัพทมือถือตามรูปแบบที่กําหนด
1. การซอมโทรศัพทสมารทโฟนตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมอื ถือและสมารทโฟน
3

การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เครื่องโทรศัพทสมารทโฟน ระบบ Android IOS และ Windows Mobile สําหรับฝก
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
ชุดเครื่องมือถอดใสอุปกรณบนพื้นผิว (SMD)
มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
เครื่องกําเนิดสัญญาณ
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณซอฟทแวรสําหรับซอมโทรศัพทสมารทโฟน
Frequency Counter
แหลงจายไฟ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการซอมโทรศัพทสมารทโฟน
- แผนการฝกอบรมการซอมโทรศัพทสมารทโฟน
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ซอมโทรศัพทสมารทโฟน
- เว็บไซตดานการซอมโทรศัพทสมารทโฟน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกสเรียนวิชาชางซอมโทรทัศนมือถือหรือมีประสบการณในการซอม
โทรศัพทมือถือ
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานโทรคมนาคม
1105–3301
งานซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร
3. ซอมทดสอบและปรับแตงเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องรับสงวิทยุสื่อสารยานความถี่ VHF และ UHF
แบบมือถือ และแบบ Mobile แหลงจายไฟ บล็อกไดอะแกรม การทํางานของภาคตาง ๆ สายอากาศ
และสายนําสัญ ญาณ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ ในงานซอม การวิเคราะหและ
ตรวจซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงาน
ซอมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่ งรับสงวิทยุสอื่ สาร
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร
2
งานซอมเครื่องรับสงวิทยุสอื่ สารตามรูปแบบที่กําหนด
1. การซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร ตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่ งรับสงวิทยุสื่อสาร
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เครื่องรับสงวิทยุสื่อสารแบบมือถือและแบบโมบายนสําหรับฝก
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
SWR Meter
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
Power Meter
เครื่องนับความถี่
ดัมมี่โหลด
สายอากาศสําหรับทดสอบ
แหลงจายไฟ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องรับสงวิทยุสอื่ สาร
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ซอมเครื่องรับสงวิทยุสื่อสาร
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องรับสงวิทยุสอื่ สาร

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานโทรคมนาคม
1105–3302
งานซอมโทรศัพทมือถือ

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทมือถือ
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมโทรศัพทมือถือ
3. ซอมโทรศัพทมือถือทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมือถือตามมาตรฐาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของโทรศัพทมือถือ บล็อกไดอะแกรม การทํางานของภาค
ตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานซอม การถอดและใสอุปกรณบนพื้นผิว
(SMD) บนบอรดวงจร การวิเ คราะหและตรวจซอมโทรศัพ ทมือถือ การตรวจซอมโดยใชซ อฟตแวร
คอมพิวเตอร การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมและมีกิจนิสัยที่ดีใน
การปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2
3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมโทรศัพทมือถือ
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมโทรศัพทมอื ถือ
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมโทรศัพทมือถือ
งานซอมโทรศัพทมือถือตามรูปแบบที่กําหนด
1. การซอมโทรศัพทมอื ถือ ตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงโทรศัพทมอื ถือ
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โทรศัพทมือถือสําหรับฝกซอม
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
ชุดเครื่องมือถอดใสอปุ กรณบนพื้นผิว (SMD)
มัลติมเิ ตอรแบบแอนาล็อก
มัลติมเิ ตอรแบบดิจิตอล
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
เครื่องกําเนิดสัญญาณ
เครื่องนับความถี่
แหลงจายไฟ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการซอมโทรศัพทมือถือ
- แผนการฝกอบรมการซอมโทรศัพทมือถือ

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ซอมโทรศัพทมือถือ
- เว็บไซตดานการซอมโทรศัพทมือถือ
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

375

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานโทรคมนาคม
1105–3303
งานติดตัง้ ตูสาขาโทรศัพท PABX

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดตั้งตูสาขาโทรศัพท PABX
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดตั้งตูสาขาโทรศัพท PABX
3. ติดตั้งตูสาขาโทรศัพท PABX ตามแบบมาตรฐาน
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานติดตั้งตูสาขาโทรศัพท PABX
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการระบบตูสาขาโทรศัพท การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณประกอบในการติดตั้ง การติดตั้งตูสาขาโทรศัพท PABX การเดินสายบนรางและทอตามแบบ
มาตรฐาน การโปรแกรมกําหนดตั้งคาการทํางาน เชน การกําหนดการโทรเขา-ออก กําหนดเสียงเรียก
เขา การโอนสาย กําหนดเบอรภายใน พิมพรายงานการใช เปนตน การวิเคราะหและประมาณราคา และ
มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานติดตั้งตูสาขาโทรศัพท PABX
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดตั้งตูสาขาโทรศัพท PABX
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการติดตั้งตูส าขาโทรศัพท PABX
2
งานติดตั้งตูสาขาโทรศัพท PABX ตามรูปแบบที่กําหนด
1. การติดตั้งตูส าขาโทรศัพท PABX ตามรูปแบบ
2. การเดินสายบนรางและทอตามแบบมาตรฐาน
3. การโปรแกรมกําหนดตั้งคาการทํางาน
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตูสาขาโทรศัพท PABX สําหรับฝกปฏิบัติงานติดตั้ง
ชุดเครื่องมืองานติดตั้งตูสาขาโทรศัพท PABX
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง
สวานไฟฟา
วัสดุและอุปกรณในการเดินสายงานติดตั้งตูสาขาโทรศัพท PABX
เครื่องรับโทรศัพท

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการติดตั้งตูสาขาโทรศัพท PABX
- แผนการฝกอบรมการติดตัง้ ตูสาขาโทรศัพท PABX

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ การติดตั้งตูสาขาโทรศัพท PABX
- เว็บไซตดานการติดตัง้ ตูสาขาโทรศัพท PABX
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

เกณฑการประเมิน
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานโทรคมนาคม
1105–3304
งานติดตัง้ ตูสาขาโทรศัพท IPBX

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดตั้งตูสาขาโทรศัพท IPBX
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดตั้งตูสาขาโทรศัพท IPBX
3. ติดตั้งตูส าขาโทรศัพท IPBX ตามแบบมาตรฐาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการระบบตูสาขาโทรศัพท การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและ
อุปกรณประกอบในการติดตั้ง การติดตั้งตูสาขาโทรศัพท IPBX การเดินสายบนรางและทอตามแบบ
มาตรฐาน การโปรแกรมกําหนดตั้ ง คาการทํางาน เชน การกําหนดการโทรเขา -ออก เสียงเรียกเขา
การโอนสาย กําหนดเบอรภายใน พิมพรายงานการใช เปนตน การวิเคราะหและประมาณราคาและ
มีกิจนิสัยที่ดีในปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานติดตั้งตูสาขาโทรศัพท IPBX
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดตั้งตูสาขาโทรศัพท IPBX
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการติดตั้งตูส าขาโทรศัพท IPBX
2
งานติดตั้งตูสาขาโทรศัพท IPBX ตามรูปแบบทีก่ ําหนด
1. การติดตั้งตูส าขาโทรศัพท IPBXตามรูปแบบ
2. การเดินสายบนรางและทอตามแบบมาตรฐาน
3. การโปรแกรมกําหนดตั้งคาการทํางาน
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตูสาขาโทรศัพท IPBX สําหรับฝกปฏิบัติงานติดตั้ง
ชุดเครื่องมืองานติดตั้งตูสาขาโทรศัพท IPBX
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง
สวานไฟฟา
วัสดุและอุปกรณในการเดินสายงานติดตั้งตูสาขาโทรศัพท IPBX
เครื่องรับโทรศัพท

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการติดตั้งตูสาขาโทรศัพท IPBX
- แผนการฝกอบรมการติดตัง้ ตูสาขาโทรศัพท IPBX

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ การติดตั้งตูสาขาโทรศัพท IPBX
- เว็บไซตดานการติดตัง้ ตูสาขาโทรศัพท IPBX
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

เกณฑการประเมิน
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379

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเครื่องใชสํานักงาน
1105–4301
งานซอมเครื่องถายเอกสาร
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของเครื่องถายเอกสาร
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องถายเอกสาร
3. ซอมเครื่องถายเอกสารตามแบบมาตรฐาน
4. ทดสอบและปรับแตงเครื่องถายเอกสาร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องถายเอกสาร บล็อกไดอะแกรม การทํางานของ
ภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานซอม การวิเคราะหและตรวจซอม
เครื่องถายเอกสาร การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมและมีกิจนิสัยที่
ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2
3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมเครื่องถายเอกสาร
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่ งถายเอกสาร
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมเครื่องถายเอกสาร
งานซอมเครื่องขยายเสียงตามรูปแบบทีก่ ําหนด
1. การซอมเครื่องถายเอกสารตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่ งถายเอกสาร
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องถายเอกสารสําหรับฝก
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมเิ ตอรแบบอะนาล็อก
มัลติมเิ ตอรแบบดิจิตอล
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับงานซอม
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการซอมเครื่องถายเอกสาร
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องถายเอกสาร

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ซอมเครื่องถายเอกสาร
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องถายเอกสาร
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเครื่องใชสํานักงาน
1105–4302
งานซอมเครื่องพิมพ (Computer printer)
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องพิมพ (Computer printer)
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องพิมพตามประเภท
3. ซอมทดสอบและปรับแตงเครื่องพิมพตามประเภท
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบั ติ เกี่ ย วกับ หลัก การทํ างานของเครื่องพิ ม พ (Computer printer) แบบหั วเข็ ม
(Dot-matrix printer) อิ ง ค เ จต (Inkjet Printer) และเลเซอร (Laser printer) บล็ อ กไดอะแกรม
การทํางานของภาคตาง ๆ ระบบกลไกและการควบคุม การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ
ในงานซอม การวิเคราะหและตรวจซอมเครื่องพิมพ การติดตั้งอิงคแท็งค (Ink tank) การทดสอบและ
ปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมเครื่องปรินทเตอร
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่ งปรินทเตอร
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมเครื่องปรินทเตอร
งานซอมเครื่องพิมพ
1. การซอมเครื่องปรินทเตอรประเภทหัวเข็ม (Dot-matrix printer) อิงคเจต (Inkjet
Printer) และเลเซอร (Laser printer)
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่ งปรินทเตอร
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

382

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องปรินทเตอรแบบหัวเข็ม อิงคเจต และเลเซอร สําหรับฝก
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอรแบบอะนาล็อก
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับงานซอม
ดิจิตอลออสซิลโลสโคป

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการซอมเครื่องปรินทเตอร
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องปรินทเตอร

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ซอมเครื่องปรินทเตอร
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องปรินทเตอร
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานระบบควบคุม
1105–5101
งานเขียนโปรแกรมควบคุมหุน ยนตอตั โนมัติขนาดเล็ก

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของหุนยนตเล็กและการเขียนโปรแกรมควบคุม
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัส ดุและอุป กรณ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติ
ขนาดเล็ก
3. เขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติขนาดเล็กตามแบบที่กําหนด
4. ทดสอบและปรับแตงโปรแกรมควบคุมหุนยนตเล็ก
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บัติเกี่ยวกับ หลัก การทํ างานของหุนยนตเ ล็ก ระบบเซ็นเซอร ระบบควบคุม การ
เคลื่อนที่ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ ในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตเชน
หุนยนตเดินตามเสน เดินตามแสง หลบหลีก ซูโม เปนตน การแกไขปญหาในการเขียนโปรแกรมควบคุม
การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานเขียนโปรแกรม และมีกิจนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนต
อัตโนมัติขนาดเล็ก
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอตั โนมัติขนาด
เล็ก
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติขนาดเล็ก
2
งานเครื่องสรางหุนยนตเล็กตามรูปแบบทีก่ ําหนด
1. การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติขนาดเล็ก ตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงหุนยนตเล็ก
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หุนยนตอัตโนมัติขนาดเล็ก เชน หุนยนตเดินตามเสน เดินตามแสง หลบหลีก ซูโมสําหรับฝก
เขียนโปรแกรม
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอรแบบอะนาล็อก
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
คอมพิวเตอรโนตบุคพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับฝกเขียนโปรแกรม
อุปกรณเซ็นเซอรสําหรับสรางหุนยนต

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติขนาดเล็ก
- แผนการฝกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติขนาดเล็ก
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติขนาดเล็ก
- เว็บไซตดานการเขียนโปรแกรมควบคุมหุนยนตอัตโนมัติขนาดเล็ก

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไ มต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

1105–5102

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานระบบควบคุม

งานสรางเครือ่ งบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณการสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ
3. สรางทดสอบและปรับแตงเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานสรางเครื่องบินจําลอง
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ ระบบ
ควบคุมและบังคับการบิน การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ การสรางเครื่องบินจําลอง
ตามแบบที่กําหนด การฝกจําลองการบินดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร การแกไขปญหาในสรางเครื่องบิน
จําลอง การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานสรางเครื่องบินจําลอง และมี
กิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2
3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในการสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุ
บังคับ
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานสรางเครื่องบินจําลอง
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการสรางเครือ่ งบินจําลอง
งานสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับตามรูปแบบที่กําหนด
1. การสรางเครื่องบินจําลอง ตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่ งบินจําลอง
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชุดประกอบเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ
ชุดเครื่องมือสรางเครื่องบินจําลอง
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณสําหรับฝกควบคุม
มัลติมิเตอรแบบอะนาล็อก
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
แทนชารตแบตเตอรี่
แบตเตอรี่
ชุดวัสดุสําหรับงานประกอบเครื่องบินจําลองเชน กาว เทปกาว โฟมอยางหนา ปนยิงกาว
กลองสองทางไกล

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ
- แผนการฝกอบรมการสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ การสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ
- เว็บไซตดานการสรางเครื่องบินจําลองควบคุมดวยวิทยุบังคับ
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานระบบควบคุม
1105–5301
งานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวย
สมองกลฝงตัว

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของระบบสมองกลฝงตัว
2. เลือ ก เตรียม ใช เครื่องมื อ วัส ดุ และอุ ป กรณ ในการสรางชิ้ นงานควบคุม อุป กรณ ไฟฟ า
อิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว
3. เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว ตามแบบที่กําหนด
4. ทดสอบและปรับแตงชิ้นงานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษา และปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการของระบบสมองกลฝงตัว การออกแบบระบบสมองกลฝงตัว
ภาษาที่ใชสําหรับสมองกลฝงตัว การแกปญหาดวยการจําลองความคิด เพื่อนํามาใชในการแกปญหาใน
งานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส การทํางานของตัวตรวจรูแบบตาง ๆ ขัน้ ตอนการพัฒนาระบบ
สมองกลฝงตัว เลือกเตรียม ใช วัสดุอุปกรณ ในการสรางชิ้นงานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวย
สมองกลฝงตัว การเขียนผังงาน การเขียนคําสั่งเทียม การตอสมองกลฝงตัวกับอุปกรณตาง ๆ เชน LCD,
Bluetooth, Servo อุปกรณที่มีก ารสื่อสารผานระบบ I2CBUS เปนตน การสรางชิ้นงาน การทดสอบ
การทํางานของชิ้นงาน การวิเคราะหและประมาณราคาในการสรางชิ้นงาน และมีกิจ นิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานการควบคุมอุปกรณไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในการสรางชิ้นงานควบคุมอุปกรณไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว
งานสรางชิ้นงานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว ตามรูปแบบที่กําหนด
1. การสรางชิ้นงานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว ตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงชิ้นงานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝง
ตัว ตามรูปแบบ
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คอมพิวเตอรโนตบุคพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับเขียนโปรแกรม
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
3. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
4. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
5. บอรดไมโครคอนโทรลเลอร
6. อุปกรณเซ็นเซอรสําหรับสรางชิ้นงาน
7. วัสดุ อุปกรณ อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ สําหรับสรางชิ้นงาน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวยสมองกลฝงตัว
- แผนการฝกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสดวยสมองกล
ฝงตัว

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส
- เว็บไซตดานการเขียนโปรแกรมควบคุมระบบสมองกลฝงตัว
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานระบบควบคุม
1105–5302
งานเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส (ไมโครคอนโทรลเลอรและการ
อินเตอรเฟส)

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมในงานควบคุมเบื้องตน
เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในการเขียนโปรแกรมในงานควบคุมเบื้องตน
เขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนด
ทดสอบและปรับแตงชิ้นงานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษา และปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมในงานควบคุมเบื้องตน การวิเคราะหขั้นตอน
การทํางาน การเขียนผังงาน โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเพื่อนํามาใชในการแกปญหาในงานควบคุม
เบื้องตน เชน ภาษาซี หรือภาษาอื่น ๆ เปนตน การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในการ
เขียนโปรแกรมในงานควบคุมเบื้องตน การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณไฟฟา
อิเล็ก ทรอนิกส ทดสอบและปรับ แตงชิ้นงานควบคุมอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในการสรางชิ้นงาน และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2
3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานการควบคุมเบื้องตน
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในการสรางชิ้นงานควบคุมเบือ้ งตน
งานเขียนโปรแกรมในงานควบคุมเบื้องตน ตามรูปแบบที่กําหนด
1. การเขียนโปรแกรมในงานควบคุมเบื้องตน ตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงชิ้นงานจากการเขียนโปรแกรมในงานควบคุม ตามรูปแบบ
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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390

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คอมพิวเตอรโนตบุคพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับเขียนโปรแกรม
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
บอรดไมโครคอนโทรลเลอร
อุปกรณเซ็นเซอรสําหรับสรางชิ้นงาน
วัสดุ อุปกรณ อิเล็กทรอนิกสตาง ๆ สําหรับสรางชิ้นงาน

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการเขียนโปรแกรมควบคุม
- แผนการฝกอบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมเบื้องตน

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ อิเล็กทรอนิกส
- เว็บไซตดานการเขียนโปรแกรมควบคุม
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

391

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเทคนิคคอมพิวเตอร
1105–6101
งานติดตัง้ โปรแกรมบนเครือ่ ง Tablet
15 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของ Tablet
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานติดตั้งโปรแกรมบนเครื่อง Tablet
3. ติดตั้งโปรแกรมทดสอบและปรับแตง โปรแกรมบนเครื่อง Tablet
4. วิเคราะหและประมาณราคาในงานติดตั้งโปรแกรมบนเครื่อง Tablet
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่อง Tablet การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุ
และอุปกรณในงานติดตั้งโปรแกรม การใชงานซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการเชื่อมตอบนเครื่อง Tablet
การติดตั้งโปรแกรมบนเครื่อง Tablet การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงาน
ติดตั้งโปรแกรมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2
3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานติดตั้งโปรแกรมบนเครื่อง Tablet
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในการติดตั้งโปรแกรมบนเครือ่ ง Tablet
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่อง Tablet
งานติดตั้งโปรแกรมบนเครื่อง Tabletตามรูปแบบที่กําหนด
1. การติดตั้งโปรแกรมบนเครือ่ ง Tablet ตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงโปรแกรมบนเครื่อง Tablet
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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392

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่อง Tablet สําหรับฝก
2. ชุดเครือ่ งมือชางอิเล็กทรอนิกส
3. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณซอฟตแวรติดตั้งโปรแกรมบนเครือ่ ง Tablet
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการติดตั้งโปรแกรมบนเครื่อง Tablet
- แผนการฝกอบรมการติดตัง้ โปรแกรมบนเครือ่ ง Tablet

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณติดตัง้ โปรแกรมบนเครื่อง Tablet
- เว็บไซตดานการติดตัง้ โปรแกรมบนเครื่อง Tablet
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

393

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเทคนิคคอมพิวเตอร
1105–6102
งานประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรม
15 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรม
3. ประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรมตามแบบมาตรฐาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร
การเลือ ก เตรียมใชเครื่องมื อวัส ดุและอุป กรณ ในงาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร การติดตั้ ง
โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตใชงาน การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและ
ประมาณราคาในงานประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรม และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้ง
โปรแกรม
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรม
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการงานประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรม
2
งานซอมเครื่องคอมพิวเตอรตามรูปแบบทีก่ ําหนด
1. การงานประกอบคอมพิวเตอรและติดตัง้ โปรแกรมตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่ งคอมพิวเตอร
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับฝก
2. ชุดเครือ่ งมือชางอิเล็กทรอนิกส
3. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรม
- แผนการฝกอบรมการประกอบคอมพิวเตอรและติดตั้งโปรแกรม
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องคอมพิวเตอร

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเทคนิคคอมพิวเตอร
1105–6103
ชางติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย LINUX Server
30 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอรแมขายและ ระบบปฏิบัติการ
LINUX
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย LINUX Server
3. ติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ตามแบบมาตรฐาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของโครงสรางและการทํางานระบบคอมพิวเตอรแมขายเบื้องตน
ระบบปฏิ บั ติ ก าร Linux การเลื อ ก เตรีย ม ใช เครื่อ งมื อ วัส ดุแ ละอุ ป กรณ ในงานติ ดตั้ ง โปรแกรม
ระบบปฏิบัติก าร Linux การติดตั้งและใชง าน Linux Server การทํา Web Server, Proxy Server,
DHCP Server, Mail Server, File Server, MySQL เปนตน การบริห ารจัดการ User ภายในองคก ร
การควบคุมสิทธิ์การใชงานไฟล และโฟลเดอรตาง ๆ และรวมถึงการวางแผนการจัดตั้งคาเพื่อสรางความ
ปลอดภั ยใหกับ ระบบ การทํ า Firewall โดยใช iptables การทดสอบและปรับ แตง การวิเคราะห
และประมาณราคาในงานติดตั้งโปรแกรมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2
3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย LINUX
Server
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในการติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย
งานติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย ตามแบบมาตรฐาน
1. การติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอรแมขาย ตามแบบมาตรฐาน
2. การทดสอบและปรับแตงโปรแกรมติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับฝก
เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายพรอมอุปกรณตอพวง
อุปกรณเน็ตเวิรคสําหรับเชื่อมตอระบบเครือขาย
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
ซอฟตแวรติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบปฏิบัติการ Linux

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Linux บนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
- แผนการฝกอบรมชางติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย Linux Server

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ คอมพิวเตอร
- เว็บไซตดานการติดตัง้ โปรแกรมบนเครื่องระบบปฏิบัติการ Linux
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 3

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

397

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเทคนิคคอมพิวเตอร
1105–6104
งานติดตัง้ คอมพิวเตอรแมขาย Windows Server
30 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบคอมพิวเตอรแมขาย และระบบปฏิบัติการ
Windows Server
2. เลือ ก เตรียม ใช เครื่ องมื อ วั ส ดุ และอุป กรณ ง านติด ตั้ง คอมพิ วเตอรแ มข าย Windows
Server
3. ติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย ตามแบบมาตรฐาน
4. ทดสอบและปรับแตง โปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของโครงสรางและการทํางานระบบคอมพิวเตอรแมขายเบื้องตน
ระบบปฏิบัติก าร Windows Server การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัส ดุและอุป กรณ ในงานติดตั้ ง
โปรแกรมระบบปฏิ บั ติ ก าร การติ ดตั้ ง และใชง าน Windows Server การทํ า Web Server, Proxy
Server, DHCP Server, Mail Server, File Server, SQL เป น ต น การบริ ห ารจัด การ User ภายใน
องคกร การควบคุมสิทธิ์การใชงานไฟล และโฟลเดอรตาง ๆ และรวมถึงการวางแผนการจัดตั้งคาเพื่อ
สรางความปลอดภัยใหกับ ระบบ การทํา Firewall โดยใช Iptables การทดสอบและปรับ แตง การ
วิเคราะหและประมาณราคาในงานติดตั้งโปรแกรมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2
3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย Windows
Server
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในการติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย
งานติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย ตามแบบมาตรฐาน
1. การติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอรแมขาย ตามแบบมาตรฐาน
2. การทดสอบและปรับแตงโปรแกรมติดตัง้ คอมพิวเตอรแมขาย
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสําหรับฝก
2. เครื่องคอมพิวเตอรลูกขายพรอมอุปกรณตอพวง
3. อุปกรณเน็ตเวิรคสําหรับเชื่อมตอระบบเครือขาย
4. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
5. ซอฟตแวรติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายระบบปฏิบัติการ Windows Server
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ Windows Server บนเครื่องคอมพิวเตอร
แมขาย
- แผนการฝกอบรมชางติดตั้งคอมพิวเตอรแมขาย Windows Server

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ คอมพิวเตอร
- เว็บไซตดานการติดตัง้ โปรแกรมบนเครื่องระบบปฏิบัติการ Windows Server
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวามัธยมศึกษาปที่ 3
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สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเทคนิคคอมพิวเตอร
1105–6201
งานซอมเครื่อง Tablet
60 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่อง Tablet
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่อง Tablet
3. ซอมทดสอบและปรับแตงเครื่อง Tablet
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่อง Tablet ระบบ Android บล็อกไดอะแกรม
การทํางานของภาคตาง ๆ การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุป กรณ ในงานซอม การวิเคราะห
และตรวจซอมเครื่อง Tablet การตรวจซอมโดยใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร การทดสอบและปรับแตง
การวิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2
3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมเครื่อง Tablet
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่ ง Tablet
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมเครื่อง Tablet
งานซอมเครื่อง Tabletตามรูปแบบที่กําหนด
1. การซอมเครื่อง Tabletตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่ ง Tablet
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

400

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่อง Tablet ระบบ Android สําหรับฝก
2. ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
3. ชุดเครื่องมือถอดใสอุปกรณบนพื้นผิว (SMD)
4. มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
5. มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
6. ดิจิตอลออสซิลโลสโคป
7. คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณซอฟตแวรซอมเครื่อง Tablet
8. Frequency Counter
9. แหลงจายไฟ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการซอมเครื่อง Tablet
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่อง Tablet

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครือ่ งมือ อุปกรณ ซอมเครื่อง Tablet
- เว็บไซตดานการซอมเครื่อง Tablet
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6
2. มีพื้นฐานดานอิเล็กทรอนิกส
3. ผานการเรียนวิชาชางซอมโทรทัศนมือถือหรือมีประสบการณในการซอมโทรศัพทมือถือ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

401

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเทคนิคคอมพิวเตอร
1105–6301
งานซอมเครื่องคอมพิวเตอร
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องคอมพิวเตอร
3. ซอมทดสอบและปรับแตงเครื่องคอมพิวเตอร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร
การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุและอุปกรณในงานซอม การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร การติดตั้ง
โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกตใชงาน การใชงานโปรแกรม Utility เชนโปรแกรมกู
ขอมูลปองกันไวรัส โปรแกรมจัดการฮารดดิสก การแบ็คอัพขอมูล เปนตน การวิเคราะหและตรวจซอม
เครื่องคอมพิวเตอร การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงานประกอบและซอม
เครื่องคอมพิวเตอร และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมเครื่องคอมพิวเตอร
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่ งคอมพิวเตอร
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมเครื่องคอมพิวเตอร
2
งานซอมเครื่องคอมพิวเตอรตามรูปแบบทีก่ ําหนด
1. การซอมเครื่องคอมพิวเตอร ตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่ งคอมพิวเตอร
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับฝก
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
การดสําหรับตรวจสอบการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน และโปรแกรม Utillity

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการซอมเครื่องคอมพิวเตอร
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องคอมพิวเตอร
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องคอมพิวเตอร

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

10
40
50
100

403

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเทคนิคคอมพิวเตอร
1105–6302
งานซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook)
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณงานซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
3. ซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกตามแบบมาตรฐาน
4. ทดสอบและปรับแตงเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
5. วิเคราะหและประมาณราคาในงานซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ยวกับ หลั ก การทํ างานของเครื่อ งคอมพิ ว เตอรโ น ตบุ ก ส วนประกอบของ
คอมพิวเตอรโนตบุก การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณในงานซอม การติดตั้งโปรแกรม
ระบบปฏิบั ติก ารและโปรแกรมประยุก ตใชงาน การใชงานโปรแกรม Utility เชนโปรแกรมกูขอมูล
ปองกันไวรัส โปรแกรมจัดการฮารดดิสก การแบ็คอัพขอมูล เปนตน การวิเคราะหและตรวจซอมเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก การทดสอบและปรับแตง การวิเคราะหและประมาณราคาในงาน ซอมเครื่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานซอมเครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุก
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
2
งานซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกตามรูปแบบทีก่ ําหนด
1. การซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกตามรูปแบบ
2. การทดสอบและปรับแตงเครือ่ งคอมพิวเตอรโนตบุก
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุกพรอมอุปกรณตอพวงสําหรับฝก
ชุดเครื่องมือชางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอรแบบแอนาล็อก
มัลติมิเตอรแบบดิจิตอล
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกตใชงาน และโปรแกรม Utillity

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
- แผนการฝกอบรมการซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
แหลงเรียนรู
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก
- เว็บไซตดานการซอมเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส

10
40
50
100

405

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
กลุมวิชางานเทคนิคคอมพิวเตอร
1105–6303
งานติดตัง้ ระบบเครือขายคอมพิวเตอร
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร
2. เลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. ติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร แบบมาตรฐาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใชและติดตั้งอุปกรณ ฮารดแวรและซอฟตแวรการออกแบบระบบ
เครือขายรูปแบบตาง ๆ อุปกรณเน็ตเวิรกเชน Hub, Switching Hub, Bridge, Router, Fiber Optics,
Modem การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ วัสดุและอุปกรณติดตั้งระบบเครือขายคอมพิวเตอร การติดตั้ง
เครือขายคอมพิ วเตอร ทั้งสายทองแดง สายใยแกวนําแสงและไรสาย การใชซ อฟตแวรในการติดตั้ง
การเดินสายนําสัญญาณตามแบบมาตรฐาน การทดสอบระบบเครือขาย การแกไขขอบกพรองระบบ
เครือขาย การประมาณราคาคาบริการตามมาตรฐาน และมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
งานเลือก เตรียม ใช เครื่องมือวัสดุ และอุปกรณในงานติดตั้งระบบเครือขาย
1. การเลือก เตรียม ใช เครื่องมือ ในงานติดตั้งระบบเครือขาย
2. การเลือกวัสดุและอุปกรณในการติดตั้งระบบเครือขาย
2
งานติดตั้งระบบเครือขาย ตามรูปแบบที่กําหนด
1. การติดตั้งระบบเครือขาย ตามรูปแบบ
2. การทดสอบระบบเครือขาย
3
การคํานวณคาบริการ
1. การคิดคํานวณตนทุนและคาบริการ

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
40
50
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.

ชุดฝกปฏิบัติการติดตั้งระบบเครือขายแบบสายทองแดง สายใยแกวนําแสงและไรสาย
ชุดเครื่องมือชางติดตั้งระบบเครือขายแบบสายทองแดง สายใยแกวนําแสงและไรสาย
คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง
สวานไฟฟา
วัสดุและอุปกรณในการเดินสายติดตั้งระบบเครือขาย

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- หนังสือการติดตั้งระบบเครือขาย
- แผนการฝกอบรมการติดตัง้ ระบบเครือขาย

2

แหลงเรียนรู

- หองปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส
- รานจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ ติดตั้งระบบเครือขาย
- เว็บไซตดานการติดตัง้ ระบบเครือขาย
พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
มีพื้นฐานความรูไมต่ํากวาระดับประถมศึกษาปที่ 6

สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาชางกอสราง
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
8
1
7
16

สาขาวิชาชางกอสราง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางกอสราง
กลุมวิชางานเขียนแบบกอสราง กลุมวิชางานไม กลุมวิชางานคอนกรีต กลุมวิชางานปูน
กลุมวิชางานประปา – สุขภัณฑ กลุมวิชางานสีและตกแตงผิว กลุมวิชางานสํารวจ
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รหัสรายวิชา
1106-1101
1106-1301
1106-1302
1106-2101
1106-2102
1106-2103
1106-2301
1106-3301
1106-3302
1106-4101
1106-4102
1106-4201
1106-5101
1106-5301
1106-6101
1106-7301

รายวิชา
งานเขียนแบบอาคารดวยโปรแกรม SketchUP
งานเขียนแบบกอสรางดวยโปรแกรม AutoCAD
งานประมาณราคากอสราง
งานมุงกระเบื้องหลังคา
งานติดตัง้ บานประตู – หนาตาง
งานติดตั้งฝาเพดานยิปซัม
งานวงกบประตู – หนาตาง
งานแบบหลอคอนกรีต
งานเหล็กเสริมคอนกรีต
งานปูกระเบื้อง
งานกออิฐ
งานฉาบปูน
งานติดตั้งทอประปาและสุขาภิบาล PVC
งานติดตั้งสุขภัณฑ
งานสีและเคลือบผิว
งานวางผังทําระดับ
รวม 16 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
30
75
75
30
30
30
75
75
75
30
30
60
30
75
30
75

สาขาวิชาชางกอสราง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางกอสราง
กลุมวิชางานเขียนแบบกอสราง
1106–1101
งานเขียนแบบอาคารดวยโปรแกรม SketchUP
30 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโปรแกรมและวิธีการใชโปรแกรม SketchUP
2. เขียนแบบกอสรางอาคารชั้นเดียวดวยโปรแกรม SketchUP
3. ปรับแตงรูปและพิมพภาพที่ไดจากการเขียน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรม SketchUP เพื่อการเขียนแบบอาคาร การทํางานของ
โปรแกรมเขียนแบบอาคารดวยโปรแกรม SketchUP การปรับแตงภาพ การพิมพ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2
3
4

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
การใชโปรแกรม SketchUP
1. การตั้งคาโปรแกรม SketchUP เพื่อการใชงานออกแบบอาคาร
2. การใชเครื่องมือในโปรแกรม SketchUP
การเขียนแบบอาคารชั้นเดียวดวยโปรแกรม SketchUP
1. การใชโปรแกรม SketchUP เพื่อการออกแบบอาคาร
การปรับแตงรูปภาพที่ไดจากการเขียน
1. การปรับแตงรูปภาพที่ไดจากการเขียน
การพิมพรปู ภาพจากการเขียน
1. การพิมพรปู ภาพที่ไดจากการเขียน

สาขาวิชาชางกอสราง
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
ประเมินผลงาน
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตาม
หลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ
20
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
แบบประเมินผลงาน
40
แบบบันทึกการเขาอบรมรม
100

เครื่องมือวัสดุอุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอร
2. เครือ่ งพิมพเลเซอรสี
3. โปรแกรม SketchUP
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน ชางเขียนแบบอาคารดวยโปรแกรม SketchUP

2

แหลงเรียนรู
- คูมือการใชโปรแกรม SketchUP

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอร
2. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สาขาวิชาชางกอสราง

413

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางกอสราง
กลุมวิชางานเขียนแบบกอสราง
75 ชั่วโมง
1106–1301
งานเขียนแบบกอสรางดวยโปรแกรม AutoCAD
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโปรแกรม AutoCAD และการใชโปรแกรม
2. เขียนแบบกอสรางทางสถาปตยกรรมบานชั้นเดียวดวยโปรแกรม AutoCAD
3. ปรับแตงและพิมพแบบลงบนกระดาษตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรม AutoCAD การตั้งคา การเขียนเสน การแกไข การบอกระยะ
การพิมพแบบเพื่อการเขียนแบบกอสราง เขียนแบบกอสราง ปรับแตงแบบ พิมพแบบอาคารชั้นเดียว
เนื้อหาสาระ
หนวยที่ ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
การตั้งคาและการใชเครื่องมือในการเขียนแบบของโปรแกรม AutoCAD
1. การตั้งคาโปรแกรม AutoCAD เพื่อการใชงานออกแบบอาคาร
2. การใชเครื่องมือในโปรแกรม AutoCAD
2
การเขียนแบบสถาปตยกรรมอาคารพักอาศัยชั้นเดียว
3
การเขียนแบบโครงสรางอาคารพักอาศัยชั้นเดียว
4
การเขียนแบบระบบไฟฟาและระบบสุขาภิบาลอาคารพักอาศัยชั้นเดียว
5
การพิมพแบบ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
ประเมินผลงาน
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตาม
หลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ
20
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
แบบประเมินผลงาน
40
แบบบันทึกการเขาอบรมรม
100

สาขาวิชาชางกอสราง
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เครื่องมือวัสดุอุปกรณ
1. เครื่องคอมพิวเตอร
2. เครือ่ งพิมพเลเซอรสี
3. โปรแกรม AutoCAD
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม

- เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร
2

แหลงเรียนรู

- คูมือการใชโปรแกรม AutoCAD

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอร
2. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3. มีความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอร

สาขาวิชาชางกอสราง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางกอสราง
กลุมวิชางานเขียนแบบกอสราง
75 ชั่วโมง
1106-1302
งานประมาณราคากอสราง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการประมาณราคางานกอสรางการอานแบบ การแยกรายการวัสดุ
อุปกรณการกอสราง
2. ประมาณราคากอสรางอาคารพักอาศัยตามหลักการ
3. จัดทําใบเสนอราคาตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบั ติเกี่ยวกับ หลัก การและวิธีก ารประมาณราคากอสราง การอานแบบ การแยก
รายการวัสดุ อุปกรณจากแบบกอสราง การคิดราคาวัสดุ แรงงาน คาดําเนินการ ภาษี กําไร การจัดทําใบ
เสนอราคา
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2
3
4

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
หลักการประมาณราคา
1. คุณสมบัตผิ ูประมาณราคา
2. หลักการประมาณราคา
3. หมวดงานประมาณราคา
การแยกรายการวัสดุ อุปกรณกอ สราง
1. การคิดปริมาณงาน
2. การคิดรายการวัสดุ – อุปกรณ
การคิดคํานวณราคาคาวัสดุคาแรงงาน
1. การคิดราคาวัสดุ – อุปกรณ
2. การคิดคาแรงงาน
การจัดทําใบเสนอราคา
1. การคิดคาดําเนินการ ภาษี กําไร
2. การจัดทําใบเสนอราคา
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
ประเมินผลงาน
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตาม
หลักสูตร
รวม

เครือ่ งมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ
20
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
แบบประเมินผลงาน
40
แบบบันทึกการเขาอบรมรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องคิดเลข
2. เครื่องคอมพิวเตอร
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม

- เอกสารประกอบการสอน วิชาการประมาณราคากอสราง
2

แหลงเรียนรู

- หนังสือการประมาณราคากอสราง
พื้นความรูและคุณสมบัตผิ ูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานคณิตศาสตร
2. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3. มีความรูพื้นฐานในการอานแบบและเขียนแบบกอสราง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางกอสราง
กลุมวิชางานไม
1106–2101
งานมุงกระเบื้องหลังคา

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการมุงหลังคา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณมุงหลังคา
2. มุงกระเบื้องหลังคาทรงจั่ว และทรงปนหยาตามหลักการและกระบวนการ
3. ประเมินราคาการมุงหลังคาตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน เครือ่ งมือและวัสดุ-อุปกรณ วิธีการมุงหลังคาทรงจั่ว
หลังคาทรงปนหยาการแยกรายการวัสดุและการคิดราคา
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการมุงกระเบื้องหลังคา
1. เครื่องมือ
2. วัสดุ-อุปกรณมงุ หลังคา
2
การมุงหลังคาทรงจั่ว
1. การมุงหลังคาทรงจั่วดวยกระเบื้องลอนคู
2. การมุงหลังคาทรงจั่วดวยกระเบื้องคอนกรีต
3
การมุงหลังคาทรงปนหยา
1. การมุงหลังคาทรงปนหยาดวยกระเบื้องลอนคู
2. การมุงหลังคาทรงปนหยาดวยกระเบื้องคอนกรีต
4
การประมาณราคางานมุงหลังคา

สาขาวิชาชางกอสราง
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
ประเมินผลงาน
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตาม
หลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ
20
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
แบบประเมินผลงาน
40
แบบบันทึกการเขาอบรมรม
100

เครือ่ งมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

สวาน
คอนหงอน
ฉากตาย
ตลับเมตร
คัตเตอร
ดินสอชาง
แปรงทาสี
กรรไกรตัดโลหะ
เชือกเอ็น
เครื่องเจียร
เกรียง
ถังปูน
ประแจ
วัสดุ-อุปกรณมุงหลังคา

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางมุงกระเบือ้ งหลังคา
แหลงเรียนรู
- คูมือการมุงกระเบื้องหลังคา

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานคณิตศาสตร
2. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชาชางกอสราง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางกอสราง
กลุมวิชางานไม
1106–2102
งานติดตัง้ บานประตู-หนาตาง

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1.
2.
3.
4.

แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานติดตั้งบานประตู-หนาตาง
เลือกใชเครื่องมือชางไมตามลักษณะงาน
ติดตั้งบานประตู-หนาตางตามแบบที่กําหนด
ประมาณราคางานประตู-หนาตาง

คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือในการปฏิบัติงานติดตั้งบานประตู-หนาตาง วิธีใชเครื่องมือการ
แยกรายการวัสดุ การคิดราคา การปรับ และติดตั้งบานประตู-หนาตาง การแยกรายการวัสดุและการ
ประมาณราคาการติดตั้ง
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
เครื่องมือและอุปกรณในงานติดตั้งบานประตู-หนาตาง
1. เครื่องมือวัด
2. เครื่องมือไส
3. เครื่องมือตัด
4. เครื่องมือเจาะ
5. เครื่องมือประกอบ
6. อุปกรณยึดบานประตู-หนาตาง
2
การติดตั้งบานประตู-หนาตาง
1. การปรับขนาดประตู-หนาตาง
2. การติดตั้งบานประตู-หนาตาง
3
การประมาณราคางานติดตั้งบานประตู-หนาตาง

สาขาวิชาชางกอสราง
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
ประเมินผลงาน
ประเมินพฤติกรรมลักษณะนิสัยในการ
ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ/
10
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
แบบประเมินผลงาน
30
แบบประเมินกิจนิสัย
20
แบบบันทึกการเขารับการ
อบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

เลื่อยลันดา
คอนหงอน
ฉากตาย
เชือกชอลก
สิ่วปากบาง 1 นิ้ว
สิ่วปากบาง 1 ½ นิ้ว
สิ่วปากบาง 2 นิ้ว
กบลางกลาง 12 นิ้ว
กบผิวสั้น 9 นิ้ว
ระดับน้ํา
สวาน
ไขควงแบน
ไขควงแฉก

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางติดตั้งบานประตู-หนาตาง
แหลงเรียนรู
- คูมือการติดตั้งบานประตู-หนาตาง

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานคณิตศาสตร
2. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชาชางกอสราง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางกอสราง
กลุมวิชางานไม
1106–2103
งานติดตัง้ ฝาเพดานยิปซัม

30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการติดตั้งฝาเพดานยิปซัมวิธีการใชเครื่องมือติดตั้งฝาเพดานยิปซัม
2. ติดตั้งฝาเพดานยิปซัมตามแบบที่กําหนด
3. ประเมินราคาการติดตั้งฝาเพดานยิปซัมตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการติดตัง้ ฝาเพดานยิปซัมเครือ่ งมือในการปฏิบัตงิ านชางฝาเพดาน
ยิปซัมการติดตั้งฝาเพดานยิปซัมการแยกรายการวัสดุ และการประเมินราคาติดตั้ง
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณในงานติดตัง้ ฝาเพดานยิปซัม
1. โครงฝาเพดานยิปซัม
2. วัสดุฝาเพดานยิปซัม
3. อุปกรณยึดฝาเพดานยิปซัม
2
การติดตั้งฝาทีบาร (T-BAR)
1. การติดตั้งโครงสราง
2. การติดตั้งฝาเพดานยิปซัม
3
การติดตั้งฝาฉาบเรียบ
1. การติดตั้งโครงสราง
2. การติดตั้งฝาเพดานยิปซัม
4
การประมาณราคางานติดตั้งฝาเพดานยิปซัม

สาขาวิชาชางกอสราง
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3
4

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
ประเมินผลงาน
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตาม
หลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
แบบทดสอบ
20
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
แบบประเมินผลงาน
40
แบบบันทึกการเขาอบรม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

เลื่อยหางหนู
คอนหงอน
ฉากตาย
เชือกชอลก
เชือกเอ็น
ระดับน้ํา
สวาน
เครื่องเจียร
กรรไกรตัดโลหะ
คัตเตอร
เกรียง
บรรทัดเหล็ก
ไขควง
สายยางระดับ

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางติดตั้งฝาเพดานยิปซัม
แหลงเรียนรู
- คูมือการติดตั้งเพดานยิปซัม

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานคณิตศาสตร
2. มีพื้นความรูไ มต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน
สาขาวิชาชางกอสราง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางกอสราง
กลุมวิชางานไม
1106–2301
งานวงกบประตู-หนาตาง

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานชางไมและวิธีการใชงาน
2. ทําวงกบประตู-หนาตางตามแบบที่กําหนด
3. ติดตั้งวงกบประตู-หนาตางตามแบบกําหนด
4. ประมาณราคาการติดตั้งวงกบประตู-หนาตางตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเครื่องมือในการปฏิบัติงานชางไม การแยกรายการวัสดุ การคิดราคา ประกอบ
และติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ใชเครื่องมือในงานชางไม
1. เครื่องมือวัด
2. เครื่องมือไส
3. เครื่องมือตัด
4. เครื่องมือเจาะ
5. เครื่องมือประกอบ
2
การประกอบติดตั้งวงกบประตูหนาตาง
1. การประกอบวงกบประตูหนาตาง
2. ติดตั้งวงกบประตูหนาตาง
3
การประมาณราคางานวงกบประตูหนาตาง
การวัดและประเมินผล
ที่

แนวทางการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

1
2
3

ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
ประเมินผลงาน
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเขาอบรม

เกณฑการ
ประเมิน
40
60
100
สาขาวิชาชางกอสราง
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เครื่องไสไมชนิดปรับระดับ
2. เครื่องเจาะเดือย
3. เลื่อยวงเดือน
4. เลื่อยอก
5. เลื่อยรอปากไม
6. เลื่อยลันดา
7. คอนหงอน
8. ฉากตาย
9. ขอขีดไม
10. สิ่วเจาะไม ¼ นิ้ว
11. สิ่วเจาะไม 3/8 นิ้ว
12. สิ่วเจาะไม ½ นิ้ว
13. สิ่วเจาะไม ¾ นิ้ว
14. สิ่วปากบาง 1 นิ้ว
15. สิ่วปากบาง 1 ½ นิ้ว
16. กบลางกลาง 12 นิ้ว
17. กบผิวสั้น 9 นิ้ว
18. แมแรงอัดไม 1.5 เมตร
19. กบราง
20. ไขควงแบน
21. ไขควงแฉก
22. ซีแคลม
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางวงกบประตูหนาตาง
แหลงเรียนรู
- คูมือการทําวงกบไม

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานคณิตศาสตร
2. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สาขาวิชาชางกอสราง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางกอสราง
กลุมวิชางานคอนกรีต
1106–3301
งานแบบหลอคอนกรีต

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับแบบหลอคอนกรีต
2. ประกอบหลอคอนกรีตโครงสรางอาคารตามหลักการและกระบวนการ
3. ติดตั้งงานแบบหลอตามหลักการและกระบวนการ
4. รื้อถอดแบบหลอตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ สราง ประกอบติดตั้งแบบหลอโครงสรางฐานราก คาน เสา พื้น
บันไดชวงพาดทอดเดี่ยว รื้อถอนแบบ ทําความสะอาดและกองเก็บไมแบบ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการพื้นฐานงานแบบหลอคอนกรีต
1. วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณแบบหลอคอนกรีต
2. หลักการและขั้นตอนการสรางแบบหลอ
2
3
4

การสรางแบบหลอ
1. การประกอบแบบหลอฐานรากคาน เสา พื้น บันไดชวงพาดทอดเดี่ยว
การติดตั้งแบบหลอ
1. การติดตั้งแบบหลอฐานรากคาน เสา พื้น บันไดชวงพาดทอดเดี่ยว
การรื้อถอดแบบหลอ
1. การรื้อถอดแบบหลอฐานรากคาน เสา พื้น บันไดชวงพาดทอดเดี่ยว
2. การเก็บและทําความสะอาดแบบหลอคอนกรีต

สาขาวิชาชางกอสราง

426

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
ประเมินผลงาน
แบบประเมินผลงาน
60
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
แบบบันทึกการเขาอบรม
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ตลับเมตร
2. คอน
3. เลื่อย
4. ลูกดิ่ง
5. สายยางระดับ
6. เชือกระดับ
7. ฉากเหล็ก
8. ชะแลง
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางแบบหลอคอนกรีต
แหลงเรียนรู
- คูมือแบบหลอคอนกรีต

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานคณิตศาสตร
2. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สาขาวิชาชางกอสราง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางกอสราง
กลุมวิชางานคอนกรีต
1106–3302
งานเหล็กเสริมคอนกรีต

75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเสริมเหล็กคอนกรีต
2. ติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีต
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการเสริมเหล็กคอนกรีต การวัด ตัด ดัด ประกอบ ติดตั้งเหล็กเสริม
คอนกรีตโครงสรางอาคาร
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการเสริมเหล็กคอนกรีต
1. ฐานราก
2. เสา
3. คาน
4. พื้น
5. บันไดชวงพาดเดี่ยว
2
งานวัดและดัดเหล็ก
1. การวัด ตัดเหล็กเสริมคอนกรีต
2. การดัดเหล็กเสริมคอนกรีต
3
งานประกอบติดตั้งเหล็กเสริมคอนกรีต

สาขาวิชาชางกอสราง
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
ประเมินผลงาน
แบบประเมินผลงาน
60
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
แบบบันทึกการเขาอบรม
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ตลับเมตร
2. เครื่องตัดเหล็ก แทนตัดเหล็กหรือกรรไกรตัดเหล็ก
3. ประแจดัดเหล็ก
4. ลวดผูกเหล็ก
5. ฉาก
6. สวานไฟฟา
7. คอน
8. คีมผูกลวด
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางเหล็กเสริมคอนกรีต
แหลงเรียนรู
- คูมือเหล็กเสริมคอนกรีต

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
-

สาขาวิชาชางกอสราง

429

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางกอสราง
1106–4101
งานปูกระเบื้อง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานปูน
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปูกระเบื้องชนิดและคุณสมบัติของกระเบื้อง
2. ปูกระเบื้องตามงานที่กําหนด
3. ประเมินราคางานปูกระเบื้องตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การเลือกใชกระเบื้อง ชนิดและคุณสมบัติของกระเบื้อง การประมาณ
ราคางานกระเบื้อง การปูกระเบื้องในงานตาง ๆ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการปูกระเบื้อง
1. คุณสมบัติกระเบื้อง
2. ประเภทและชนิดของกระเบือ้ ง
3. เครื่องมือในการปูกระเบื้อง
2
การประมาณราคางานปูกระเบื้อง
1. การหาพื้นที่
2. การแยกรายการวัสดุ
3. การคิดคาแรง
3
การปูกระเบื้อง
1. การเตรียมพื้นที่
2. การตัดกระเบื้อง
3. การปูกระเบื้องพื้น
4. การปูกระเบื้องผนัง

สาขาวิชาชางกอสราง
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
ประเมินผลงาน
แบบประเมินผลงาน
60
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
แบบบันทึกการเขาอบรม
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เกรียง
2. เครื่องตัดกระเบื้อง
3. ตลับเมตร
4. สายยางวัดระดับ
5. กระบะผสมปูน
6. จอบ – พลั่ว
7. ถังใสปูน
8. เหล็กฉาก
9. คอน
10. สายเอ็น
11. ปูน
12. กระเบื้อง
13. อิฐ/ซีเมนต
14. ทราย
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน วิชางานปูกระเบือ้ ง
แหลงเรียนรู
- รานบุญถาวร
- คูมือการปูกระเบื้อง

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
-

สาขาวิชาชางกอสราง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางกอสราง
1106–4102
งานกออิฐ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานปูน
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกออิฐชนิดและคุณสมบัติของปูนกอ
2. กออิฐรูปแบบตาง ๆ ตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การก อ อิ ฐ ชนิ ด และคุ ณ สมบั ติ ข องปู น ก อ การก อ อิ ฐ ตาม
รูปแบบตางๆ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการกออิฐ
1. หลักการกออิฐ
2. วัสดุ-อุปกรณในการกออิฐ
3. เครื่องมือในการกออิฐ
2
งานกออิฐ
1. การเตรียมพื้นที่กออิฐตางๆ
2. การกอกําแพง
3. การกอเสา
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
ประเมินผลงาน
แบบประเมินผลงาน
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
แบบบันทึกการเขาอบรม
60
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม
100

สาขาวิชาชางกอสราง
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. เกรียงชนิดตางๆ
2. ตลับเมตร
3. สายยางวัดระดับ
4. กระบะผสมปูน
5. จอบ – พลั่ว
6. ถังใสปูน
7. ดิ่ง
8. คอน
9. สายเอ็น
10. แปรงสลัดน้ํา
11. ปูน
12. อิฐ
13. ซีเมนตสด
14. ทราย
15. น้ํา
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางกออิฐ
แหลงเรียนรู
- คูมือการกออิฐ

2

พืน้ ความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
-

สาขาวิชาชางกอสราง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางกอสราง
1106–4201
งานฉาบปูน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานปูน
60 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการฉาบปูน ชนิดและคุณสมบัติของปูนฉาบ
2. ฉาบปูนผิวเรียบตามงานกําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การฉาบปู น ชนิ ด และคุ ณ สมบั ติ ของปู น ฉาบฉาบปู น ผิ วเรีย บตาม
รูปแบบตาง ๆ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการฉาบปูน
1. คุณสมบัติปูนฉาบ
2. เครื่องมือในการฉาบปูน
2
การเตรียมพื้นที่
1. การเตรียมพื้นผิวฉาบปูนตางๆ
2. การเฟยมและปุมระดับ
3
การฉาบพื้นผิว
1. การฉาบปูนผิวเรียบ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
ประเมินผลงาน
แบบประเมินผลงาน
60
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
แบบบันทึกการเขาอบรม
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม
100

สาขาวิชาชางกอสราง
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
3. เกรียงชนิดตางๆ
4. บรรทัดปาดปูน
5. ตลับเมตร
6. สายยางวัดระดับ
7. กระบะผสมปูน
8. จอบ – พลั่ว
9. ถังใสปูน
10. ดิ่ง
11. คอน
12. สายเอ็น
13. ฟองน้ํา
14. ไมก วาด
15. กระบะถือปูน
16. แปรงสลัดน้ํา
17. ปูน
18. น้ํา
19. ทราย
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางฉาบปูน

2

แหลงเรียนรู
- คูมือการฉาบปูน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
-

สาขาวิชาชางกอสราง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางกอสราง
กลุมวิชางานประปา–สุขภัณฑ
1106–5101
งานติดตัง้ ทอประปาและสุขาภิบาล PVC

ชัวโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการประกอบและติดตั้งทอประปาและสุขาภิบาล PVC
2. ประกอบติดตั้งทอประปาและสุขาภิบาล PVC
คําอธิบายของหลักสูตร
ปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิดและคุณสมบัติของทอประปาและสุขาภิบาล PVC ประกอบติดตั้งระบบทอ
ประปาและสุขาภิบาล ประมาณราคาทอสุขาภิบาลอาคารบานพักอาศัยชั้นเดียว
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2
3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
ระบบทอสุขาภิบาล
1. ทอน้ําดี
2. ทอน้ําเสีย
3. ทอระบายอากาศ
4. การประมาณราคางานทอประปาและสุขาภิบาล
การประกอบติดตั้งระบบทอสุขาภิบาล
1. การวัดตัดระบบทอสุขาภิบาล
2. การตอประกอบระบบทอสุขาภิบาล
การติดตั้งระบบทอสุขาภิบาล
1. การติดตั้งระบบทอน้ําดี
2. การติดตั้งทอน้ําเสีย
3. ทอระบายอากาศ

สาขาวิชาชางกอสราง
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
ประเมินผลงาน
แบบประเมินผลงาน
60
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
แบบบันทึกการเขาอบรม
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. ทอและขอตอ PVC
2. ประแจ
3. เลื่อยตัดเหล็ก
4. คัตเตอรตัดทอ
5. สวานเจาะ/กระแทก
6. ตลับเมตร
7. สกัด
8. ฉาก
9. ระดับน้ํา
10. เครื่องมือและอุปกรณยาแนว
11. กาวตอทอ
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางทอประปาและสุขาภิบาล PVC
แหลงเรียนรู
- คูมือการทอประปาและสุขาภิบาล PVC

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
-

สาขาวิชาชางกอสราง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางกอสราง
1106–5301
งานติดตัง้ สุขภัณฑ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานประปา-สุขภัณฑ
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติ ระบบการทํางาน การติดตั้งสุขภัณฑ
2. ติดตั้งสุขภัณฑตามมาตรฐานการใชงานของสุขภัณฑ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของสุขภัณฑ ระบบการทํางานของเครื่องสุขภัณฑ การ
ติดตั้งสุขภัณฑ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
ประเภท ชนิดและคุณสมบัติของสุขภัณฑ
1. ประเภทของสุขภัณฑ
2. ชนิดของสุขภัณฑ
3. คุณสมบัติของสุขภัณฑ
4. ระบบการทํางานของเครื่องสุขภัณฑ
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณในการติดตัง้ งานสุขภัณฑ
1. เครื่องมือในการติดตั้งงานสุขภัณฑ
2. วัสดุ-อุปกรณในการติดตั้งงานสุขภัณฑ
การติดตั้งสุขภัณฑและอุปกรณประกอบ
1. โถสวม
2. โถปสสาวะ
3. อางลางหนา
4. อางอาบน้ํา
5. อางลางจาน
6. ตูอาบน้ํา

สาขาวิชาชางกอสราง
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
ประเมินผลงาน
แบบประเมินผลงาน
60
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
แบบบันทึกการเขาอบรม
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. สุขภัณฑพรอมอุปกรณ
2. ประแจ
3. เลื่อยตัดเหล็ก
4. คัตเตอรตัดทอ
5. สวานเจาะ/กระแทก
6. ตลับเมตร
7. สกัด
8. ฉาก
9. ระดับน้ํา
10. เครื่องมือและอุปกรณยาแนว
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางติดตั้งสุขภัณฑ
แหลงเรียนรู
- สถานประกอบการตาง ๆ เชน บุญถาวร โฮมโปร (HOMEPRO)
โฮมเวิรค (HOME WORK)

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
-

สาขาวิชาชางกอสราง
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางกอสราง
1106–6101
งานสีและเคลือบผิว

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานสีและตกแตงพื้นผิว
30 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเคลือบและตกแตงสีพื้นผิววัสดุเครื่องมือ อุปกรณสําหรับงานสี
และเคลือบผิว
2. เคลือบและตกแตงสีพื้นผิวอาคาร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเคลือบและตกแตงสีพื้นผิว วิธีการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ
การเตรียมวัสดุและพื้นผิวชิ้นงานในงานทาสี พนสี โดยใชสีพลาสติก สีน้ํามัน สียอม น้ํามันเคลือบผิว
และตกแตงพื้นผิว
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการพื้นฐานงานเคลือบและตกแตงสีพื้นผิว
1. วัสดุเคลือบและตกแตงสีพื้นผิว
2. เครื่องมืองานเคลือบและตกแตงสีพื้นผิว
3. การเตรียมพื้นผิว
2
การเคลือบและตกแตงสีพื้นผิว
1. การทาสี
2. การพนสี
3. การเคลือบผิว
4. การยอมสี

สาขาวิชาชางกอสราง
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
ประเมินผลงาน
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน
แบบประเมินผลงาน
แบบบันทึกการเขาอบรม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. แปรงทาสี
2. กระปองแบงสี
3. กระดาษทราย
4. ลูกประคบ
5. เกรียงขูด-โปวสี
6. ผาสะอาด
7. ลูกกลิ้ง
8. กาพนสี
9. ถาดรองสี
10. ปมลม
11. สีพลาสติก สีน้ํามัน สียอม
12. น้ํามันเคลือบผิว
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางสีและเคลือบผิว
แหลงเรียนรู
- คูมือสีและเคลือบผิว

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
-

สาขาวิชาชางกอสราง

เกณฑการประเมิน
40
60
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
สาขาวิชาชางกอสราง
1106–7301
งานวางผังทําระดับ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
กลุมวิชางานสํารวจ
75 ชั่วโมง

สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสํารวจวางผัง การใชกลองวัดมุมและกลองหลัง
2. วางผังอาคารและทําระดับอาคารดวยกลองวัดมุม
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัตเิ กี่ยวกับหลักการสํารวจวางผัง ทําระดับ การใชกลองวัดมุม กลองระดับ การกําหนด
ระดับ การกําหนดตําแหนงหมุด เสาเข็ม การตรวจสอบระดับและตําแหนงหมุดเสาเข็ม
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
หลักการพื้นฐานงานสํารวจและเครื่องมือ
1. การใชกลองวัดมุม
2. การใชกลองระดับ
3. การตรวจสอบระยะดวยทฤษฎีพีทาโกรัส
2
งานวางผัง
1. การอานแบบแปลนฐานราก
2. การกําหนดหมุดเสาเข็ม
3. การกําหนดระดับอาคาร
3
การตรวจสอบหมุดเสาเข็มและระดับอาคาร
1. การตรวจสอบหมุด ตําแหนงอาคาร
2. การตรวจสอบระดับอาคาร

สาขาวิชาชางกอสราง
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การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
ประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
ประเมินผลงาน
แบบประเมินผลงาน
60
ระยะเวลาในการอบรมไมนอยกวา
แบบบันทึกการเขาอบรม
รอยละ 80 ของเวลาฝกอบรมตามหลักสูตร
รวม
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. กลองวัดมุม
2. กลองระดับ
3. เทปวัดระยะ
4. คอน
5. หมุด
6. ไมวัดระดับ (Staff)
7. ลูกดิ่ง
8. สี
9. เชือกไนลอน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- เอกสารประกอบการสอน วิชาชางวางผัง ทําระดับ
แหลงเรียนรู
- คูมือการวางผัง ทําระดับ

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. มีความรูพื้นฐานคณิตศาสตร
2. มีพื้นความรูไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน

สาขาวิชาชางกอสราง
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การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ระยะเวลาเรียน (ชั่วโมง)
1 - 30
31 - 60
61 - 90
91 - 120
121 - 150
151 - 180
181 - 210
211 - 240
241 ชั่วโมงขึ้นไป
รวม

จํานวนหลักสูตร
8
7
15

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2558
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รหัสหลักสูตร
1108-1101
1108-1102
1108-1103
1108-1104
1108-1105
1108-1106
1108-1107
1108-1108

9
10
11
12
13

1108-1301
1108-1302
1108-1303
1108-1304
1108-1305

14
15

1108-1306
1108-1307

หลักสูตร
งานเปลี่ยนยางตูเ ย็น
งานซอมวงจรไฟฟาเครือ่ งปรับอากาศขนาดเล็ก
งานติดตั้งเครือ่ งปรับอากาศแบบผนัง
งานลางเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
งานซอมวงจรไฟฟาตูเย็นโนฟรอส
งานติดตั้งเครือ่ งปรับอากาศแบบติดผนัง
งานติดตั้งเครือ่ งปรับอากาศแบบอินเวเตอร
งานเปลี่ยนสารทําความเย็นเพื่อการประหยัด
พลังงาน
งานติดตั้งเครือ่ งปรับอากาศ
งานซอมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
งานซอมและบํารุงรักษาตูเย็น
งานบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในอาคารสํานักงาน
งานซอมวงจรไฟฟาและเครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศขนาดเล็ก
งานซอมวงจรไฟฟาเครือ่ งปรับอากาศระบบ 3เฟส
งานเปลี่ยนสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศตาม
มาตรฐานองคการสหประชาชาติ
รวม 15 หลักสูตร

จํานวนชั่วโมง
12
30
30
30
30
30
30
30
75
75
75
90
90
90
90

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
1108-1101
งานเปลี่ยนยางตูเย็น
12 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับรูปแบบยางและรูปแบบบานประตูตูเย็น
2. เปลี่ยนยางตูเย็นแตละชนิดตามรูปแบบ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รูปแบบยาง รูปแบบบานประตู การใช
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณถอดประกอบบานประตู เปลี่ยนยางบานประตูตูเย็น ประมาณการการเปลี่ยนยาง
บานประตูตูเย็นและการประกอบอาชีพอิสระ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

3

4

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
ชนิดยางและรูปแบบบานประตูตูเย็น
1. รูปแบบบานประตู
2. ชนิดยางตูเย็น
3. ชนิดยางตูแช
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ประกอบยางตูเย็น
1. เครื่องตัดและประกอบยาง
2. วัสดุประกอบยาง
3. อุปกรณประกอบยาง
เปลี่ยนยางประตูตูเย็นแตละชนิด
1. การวัดขนาดและชนิดของยาง
2. การเขามุมยางและประกอบมุมยาง
3. ประกอบยางกับบานประตู
4. ปรับระดับบานประตู
5. ตรวจสอบประสิทธิภาพ
การประกอบอาชีพชางเปลี่ยนยางตูเย็น
1. การประมาณราคาคาบริการเปลี่ยนยางตูเย็น
2. จรรยาบรรณวิชาชีพชาง
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางเปลี่ยนยางตูเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

รวม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร
3. ชุดฝกตูเย็น
4. ชุดเครื่องมือชาง
5. เตาขดลวดไฟฟา
6. บล็อกตัดขอบยางตูเ ย็น
7. คีมตัดมุมยาง
8. เกรียงแสตนแลสปาดยาง
9. กรรไกรตัดยาง
10. สวานไฟฟา
11. คีมย้ํารีเวท
12. ลูกรีเวทขนาดตางๆ
13. สกรู
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
แหลงเรียนรู
- ศึกษาดูงาน
- วีดีโอ สื่อการสอน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

เกณฑการประเมิน
60
40

449

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
1108-1102
งานซอมวงจรไฟฟาเครือ่ งปรับอากาศขนาดเล็ก
30 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
2. ตรวจและซอมวงจรไฟฟาเครือ่ งปรับอากาศขนาดเล็ก
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไฟฟาเบื้องตน สวนประกอบ หลักการ
ทํางานของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กการใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัด การตรวจสอบระบบ
ถอดประกอบชิ้นสวน ตรวจเช็คอุปกรณวงจรไฟฟา แกไขขอขัดของ และประมาณการคาบริการซอม
วงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ไฟฟาเบื้องตน
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. หนวยวัดไฟฟา
3. วงจรไฟฟา
2
หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
1. หลักการทํางานของอุปกรณหลักเครื่องทําความเย็น
2. หลักการทํางานของอุปกรณชวย
3
เครื่องมือวัดไฟฟา
1. มัลติมเิ ตอร
2. แคลมป–ออนมิเตอร
3. ไขควงทดสอบไฟฟา
4
วงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
1. วงจรควบคุม
2. วงจรไฟฟา PSC
3. วงจรไฟฟา CSR
5. การแกไขขอขัดของ
1. การตรวจเช็คอุปกรณ
2. การวิเคราะหหาสาเหตุ
3. แกไขขอขัดของ
สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
6. การประกอบอาชีพชางซอมวงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
1. การประมาณราคาคาบริการซอมวงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางซอมวงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

รวม

100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร
3. ชุดฝกเครือ่ งปรับอากาศขนาดเล็ก
4. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข
5. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม
6. มัลติมเิ ตอรแบบตัวเลข
7. มัลติมเิ ตอรแบบเข็ม
8. เครื่องมือชางพื้นฐาน
9. คีมย้ําสายไฟฟา
10. หัวแรงบัดกรีพรอมตะกั่ว
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
แหลงเรียนรู
- ศึกษาดูงาน
- วีดีโอ สื่อการสอน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

เกณฑการประเมิน
60
40

451

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
1108-1103
งานติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศแบบติดผนัง
30 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังตามรายละเอียดและแบบที่กําหนด
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน ไฟฟ า เบื้ อ งต น ส ว นประกอบ
หลัก การทํางานของเครื่องปรับ อากาศแบบติดผนัง การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัด ไฟฟา
งานท อ การทํ าสุญ ญากาศ การชารจ น้ํ ายา การติด ตั้ง เครื่อ งปรับ อากาศ ประมาณการการติด ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง และการประกอบอาชีพอิสระ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
ไฟฟาเบื้องตน
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. ชนิด ขนาด และพิกัดกระแสของสายไฟฟา
3. หนวยวัดไฟฟา
4. วงจรไฟฟา
5. อุปกรณปองกันไฟฟา
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
1. มัลติมเิ ตอร
2. แคลมป – ออนมิเตอร
3. เกจแมนิโฟลด
4. เครื่องมือชางเครื่องทําความเย็น
5. เครื่องมือชางพื้นฐาน
ปฏิบัติงานทอสารทําความเย็นเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
1. ชนิดและขนาดทอทองแดง
2. การคลีทอ
3. การตัดทอ
4. การบานทอ
5. การดัดทอ
สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
1. คํานวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศและการกําหนดพื้นที่ติดตั้ง
2. ศึกษาคูมือการติดตั้ง
3. ขั้นตอนการติดตั้งตามมาตรฐานผูผลิต
4. การทําสุญญากาศ
5. การตรวจเช็คและทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
5
การประกอบอาชีพชางติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
1. การประมาณราคาคาบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร
3. ชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
4. ชุดฝกเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกสวน
5. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม
6. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข
7. มัลติมเิ ตอรแบบตัวเลข
8. มัลติมเิ ตอรแบบเข็ม
9. เครื่องทําสุญญากาศ
10. Charging Station
11. แมนิโฟลดเกจ
12. สวานไฟฟามือถือขนาด ½ นิ้ว
13. ปากกาจับโลหะ ขนาด 5 นิ้ว
14. เครื่องมือชางเครื่องปรับอากาศ
15. เครื่องมือชางพื้นฐาน
16. ชุดอุปกรณเชื่อมแกสแบบเคลื่อนที่
17. สวานไฟฟาแบบ Rotary
สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

เกณฑการประเมิน
60
40
100

453

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
แหลงเรียนรู
- ศึกษาดูงาน
- วีดีโอ สื่อการสอน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

455

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
30 ชั่วโมง
1108-1104
งานลางเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับสวนประกอบของเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
2. ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
3. ลางเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กไมเกิน 24,000 บีทียู
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไฟฟาเบื้องตน สวนประกอบ หลักการ
ทํ างานของเครื่ อ งปรั บ อากาศ การใชเ ครื่อ งมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ เครื่อ งมื อ วัด การตรวจสอบระบบ
ถอดประกอบชิ้นสวน ลางเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ประมาณการคาบริการลางเครื่องปรับอากาศและ
การประกอบอาชีพอิสระ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ไฟฟาเบื้องตน
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. หนวยวัดไฟฟา
3. วงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศ
2
หลักการทําความเย็น
1. วัฏจักรการทําความเย็น
2. คอยลเย็น (FAN COIL UNIT)
3. คอยลรอน (CONDENSING UNIT)
3
เครื่องมือวัด
1. แคลมป – ออนมิเตอร
2. เกจแมนิโฟลด
3. มัลติมเิ ตอร
4. ไขควงเช็คไฟ
4
การถอดประกอบเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังและแบบตั้งแขวน
1. การถอดประกอบคอยลเย็น (FAN COIL UNIT)
2. การถอดประกอบคอยลรอน (CONDENSING UNIT)

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

456

หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
5
ลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
1. สาธิตการลางเครือ่ งปรับอากาศแบบติดผนังและแบบตั้งแขวน
2. ลางคอยลเย็น (FAN COIL UNIT)
3. ลางพัดลมเปาลมเย็น
4. ลางชิ้นสวนประกอบคอยลเย็น
5. ลางคอยลรอน (CONDENSING UNIT)
6. ลางพัดลมระบายความรอน
7. ตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
6
การประกอบอาชีพลางเครื่องปรับอากาศ
1. การประมาณราคาคาบริการลางเครื่องปรับอากาศ
2. จรรยาบรรณวิชาชีพชาง
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางลางเครื่องปรับอากาศ
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร
3. ชุดฝกเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง
4. ชุดฝกเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดตั้งแขวน
5. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข
6. แมนิโฟลดเกจ
7. มัลติมิเตอรแบบตัวเลข

8. ไขควงเช็คไฟ
9. ปมน้ําแรงดันสูง
10. โบเออร
11. บันได
12. เครื่องมือชางพื้นฐาน
13. ผาใบลางแอร
14. น้ํายาลางฟลคอยล
15. น้ํายาลางจาน แปรงขนออน
16. ผาไมโครไฟเบอร
สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

เกณฑการ
ประเมิน
60
40
100

457

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่

รายการ

1

เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
แหลงเรียนรู
- ศึกษาดูงาน
- วีดีโอ สื่อการสอน
- เครื่องปรับอากาศตามอาคารในสถานศึกษา

2

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

459

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
1108-1105
งานซอมวงจรไฟฟาตูเ ย็นโนฟรอส
30 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทํางานตูเย็นโนฟรอส
2. ซอมวงจรไฟฟาตูเ ย็นโนฟรอส
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไฟฟาเบื้องตน สวนประกอบ หลักการ
ทํางานของตูเย็นโนฟรอส การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัด การตรวจสอบระบบ ถอดประกอบ
ชิ้นสวน ตรวจเช็คอุปกรณวงจรไฟฟา แกไขขอขัดของ ประมาณการคาบริการซอมวงจรไฟฟาตูเย็นโนฟ
รอสและการประกอบอาชีพอิสระ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ไฟฟาเบื้องตน
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. หนวยวัดไฟฟา
3. วงจรไฟฟา
2
วัฎจักรการทําความเย็น
1. หลักการทํางานของอุปกรณหลักเครื่องทําความเย็น
2. หลักการทํางานของอุปกรณชวย
3
เครื่องมือวัดไฟฟา
1. แคลมป – ออนมิเตอร
2. มัลติมเิ ตอร
3. ไขควงทดสอบไฟฟา
4
วงจรไฟฟาตูเ ย็นโนฟรอส
1. วงจรสตารทคอมเพรสเซอร
2. วงจรระบบควบคุม
3. วงจรละลายน้ําแข็ง
4. วงจรหมุนเวียนอากาศ

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

460

หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
5
การแกไขขอขัดของ
1. การตรวจเช็คอุปกรณวงจรไฟฟาตูเย็นโนฟรอส
2. วิเคราะหสาเหตุ
3. การแขไขสาเหตุขอขัดของ
6
การประกอบอาชีพชางซอมวงจรไฟฟาตูเ ย็นโนฟรอส
1. การประมาณราคาคาบริการซอมวงจรไฟฟาตูเย็นโนฟรอส
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางซอมวงจรไฟฟาตูเ ย็นโนฟรอส
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร
3. ชุดฝกตูเย็นโนฟรอส
4. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม
5. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข
6. มัลติมเิ ตอรแบบตัวเลข
7. มัลติมเิ ตอรแบบเข็ม
8. เครื่องมือชางพื้นฐาน
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
แหลงเรียนรู
- ศึกษาดูงาน
- วีดีโอ สื่อการสอน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ
สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

เกณฑการประเมิน
60
40
100

461

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
งานติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศแบบติดผนัง
30 ชั่วโมง

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

1108-1106
สมรรถนะของหลักสูตร

1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
2. เขียนวงจรน้ํายาและวงจรไฟฟาของเครือ่ งปรับอากาศแบบติดผนัง
3. ติดตั้งสวนประกอบและอุปกรณเครือ่ งปรับอากาศแบบติดผนัง
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟาเบื้องตน สวนประกอบ หลักการ
ทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัดไฟฟา งานทอ การ
ทําสุญญากาศ การชารจน้ํายา การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประมาณการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติด
ผนัง
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ไฟฟาเบื้องตน
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. ชนิด ขนาด และพิกัดกระแสของสายไฟฟา
3. หนวยวัดไฟฟา
4. วงจรไฟฟา
5. อุปกรณปองกันไฟฟา
2
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในงานติดตั้งเครือ่ งปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร
1. มัลติมิเตอร
2. แคลมป-ออนมิเตอร
3
ปฏิบัติงานทอสารทําความเย็นเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
1. ชนิดและขนาดทอทองแดง
2. การคลี่ทอ
3. การตัดทอ
4. การบานทอ
5. การดัดทอ

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
1. คํานวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศและการกําหนดพื้นที่ติดตั้ง
2. ศึกษาคูมือการติดตั้ง
3. ขั้นตอนการติดตั้งตามมาตรฐานผูผลิต
4. การทําสุญญากาศ
5. การตรวจเช็คและทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
5
การประกอบอาชีพชางติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
1. การประมาณราคาคาบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
การวัดและประเมินผล
ที่
1

แนวทางการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
เกณฑการประเมิน
ทดสอบความรูกอนและหลังการฝกอบรม แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
10
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
2 ตรวจสอบผลงาน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
40
3
แบบประเมินผลงาน
50
รวม
100
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)
เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร
ชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร
ชุดฝกเครือ่ งปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร
แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม
แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข
มัลติมเิ ตอรแบบตัวเลข
มัลติมเิ ตอรแบบเข็ม
เครื่องทําสุญญากาศ
Charging Station
แมนิโฟลดเกจ
สวานไฟฟามือถือขนาด ½ นิ้ว
ปากกาจับโลหะ ขนาด 5 นิ้ว
เครื่องมือชางเครื่องปรับอากาศ
เครื่องมือชางพื้นฐาน
สวานไฟฟาแบบ Rotary

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
- เว็บไซตการซอมรถจักรยานยนตหัวฉีด
แหลงเรียนรู
- ศึกษาดูงาน
- วีดีโอ สื่อการสอน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

465

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
30 ชั่วโมง
1108-1107
งานติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร
2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอรตามรายละเอียดและแบบที่กําหนด
3. ประมาณการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบั ติ เกี่ย วกับ ความปลอดภั ยในการปฏิ บั ติง าน การปฐมพยาบาล ส วนประกอบ
หลักการทํางานของเครื่องปรับ อากาศแบบอินเวอรเตอร การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัด
ไฟฟา งานทอ การทําสุญญากาศ การชารจน้ํายา การติดตั้งเครือ่ งปรับอากาศ ประมาณราคาการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอรและการประกอบอาชีพอิสระ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
ไฟฟาเบื้องตน
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2. ชนิด ขนาด และพิกัดกระแสของสายไฟฟา
3. หนวยวัดไฟฟา
4. วงจรไฟฟา
5. อุปกรณปองกันไฟฟา
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ในงานติดตั้งเครือ่ งปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร
1. มัลติมเิ ตอร
2. แคลมป – ออนมิเตอร
3. เกจแมนิโฟลด
4. เครื่องมือชางเครื่องทําความเย็น
5. เครื่องมือชางพื้นฐาน
ปฏิบัติงานทอสารทําความเย็นเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร
1. ชนิดและขนาดทอทองแดง
2. การคลีท่ อ
3. การตัดทอ
4. การบานทอ
5. การดัดทอ
สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร
1. คํานวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศและการกําหนดพื้นที่ติดตั้ง
2. ศึกษาคูมือการติดตั้ง
3. ขั้นตอนการติดตั้งตามมาตรฐานผูผลิต
4. การทําสุญญากาศ
5. การตรวจเช็คและทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
5
การประกอบอาชีพชางติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร
1. การประมาณราคาคาบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน

เครือ่ งมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)
เครื่องฉายภาพวีดโี อโปรเจคเตอร
ชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร
ชุดฝกเครือ่ งปรับอากาศแบบอินเวอรเตอร
แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม
แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข
มัลติมเิ ตอรแบบตัวเลข
มัลติมเิ ตอรแบบเข็ม
เครื่องทําสุญญากาศ
Charging Station
แมนิโฟลดเกจ
สวานไฟฟามือถือขนาด ½ นิ้ว
ปากกาจับโลหะ ขนาด 5 นิ้ว
เครื่องมือชางเครื่องปรับอากาศ
เครื่องมือชางพื้นฐาน
สวานไฟฟาแบบ Rotary

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

เกณฑการประเมิน
10
50
40
100

467

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
แหลงเรียนรู
- ศึกษาดูงาน
- วีดีโอ สื่อการสอน

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
1108-1108
งานเปลี่ยนสารทําความเย็นเครื่องของเครือ่ งทําความ 30 ชั่วโมง
เย็นเพือ่ การประหยัดพลังงาน
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับการเปลี่ยนสารทําความเย็นของเครือ่ งทําความเย็น
2. ตรวจสอบระบบวงจรไฟฟาและปริมาณการใชพลังงานไฟฟาตามหลักการ
3. เปลี่ยนสารทําความเย็นเพื่อการประหยัดพลังงาน
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชสารทําความเย็น ผลกระทบขอดีขอเสียของการ
เปลี่ยนถายสารทําความเย็น การบรรจุสารทําความเย็นของเครื่องทําความเย็นเพื่อมุง เนนการประหยัด
พลังงานและการประกอบอาชีพอิสระ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
ความปลอดภัยในการใชสารทําความเย็นเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. การตรวจขอมูลพื้นฐานเบื้องตน เพือ่ ทําการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น
2. การบันทึกขอมูล เครื่องทําความเย็น และเครือ่ งปรับอากาศพื้นฐาน
3. วงจรไฟฟา หนวยวัดไฟฟา
ระบบไฟฟา ระบบวงจรสารทําความเย็น การใชเครือ่ งมือวัด
1. อุปกรณและขอตอทางไฟฟาที่ใชกบั เครือ่ งทําความเย็นที่ใชสารทําความเย็น HC
2. อุณหภูมิและความปลอดภัยของสารทําความเย็น HC
3. ความปลอดภัยในการใชอุปกรณในระบบ เครือ่ งทําความเย็นและปรับอากาศ
การดูดเก็บสารทําความเย็น การทําสุญญากาศ การบรรจุสารทําความเย็น
1. ดูดเก็บสารทําความเย็น CFCs HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอม ในระบบ
2. ใชเครื่องดูดเก็บสารทําความเย็นเพือ่ ลดการทําลายชั้นบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
การบริการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น การวิเคราะหคาทางไฟฟา
1. บันทึกขอมูล กอนและหลังการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น
2. ใชเครื่องมืออุปกรณชวยในการบันทึกขอมูลเพือ่ เปรียบเทียบความแตกตางกอนและ
หลังการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น
3. เปลี่ยนถายสารทําความเย็น HC ในเครื่องปรับอากาศขนาดไมเกิน 16000 บีทียู/
ชัว่ โมง
5. การประกอบอาชีพชางเปลี่ยนสารทําความเย็นของเครือ่ งทําความเย็นเพื่อการประหยัด
พลังงาน
1. การประมาณราคาคาบริการเปลี่ยนสารทําความเย็นเพื่อการประหยัดพลังงาน
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. แนวทางการประกอบธุรกิจเปลี่ยนสารทําความเย็นเพื่อการประหยัดพลังงาน
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)
เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร
ชุดฝกเครือ่ งปรับอากาศ
ชุดเครื่องมือชาง
เครื่องดูดเก็บสารทําความเย็น
เครื่องทําสุญญากาศ
เกจแมนนิโฟลด
เครื่องอุณหภูมิแบบแสง
เครื่องชั่งสารทําความเย็น
แอมมิเตอร
เครื่องมือชางทั่วไป
กิโลวัตติมิเตอร ขนาด 15/45

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
60
40
100
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เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
แหลงเรียนรู
- ศึกษาดูงาน
- วีดีโอ สื่อการสอน

พื้นความรูและคุณสมบัตผิ ูเขารับการฝกอบรม
อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

473

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
1108-1301
งานติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
2. เขียนวงจรน้ํายาและวงจรไฟฟาของเครือ่ งปรับอากาศ
3. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบั ติ เกี่ย วกับ ความปลอดภั ยในการปฏิ บั ติง าน การปฐมพยาบาล ส วนประกอบ
หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศ การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัดไฟฟา วงจรไฟฟา งาน
ทอ การติ ดตั้ง การทําสุญ ญากาศ การชารจ น้ํายา ประมาณราคาการติดตั้ง เครื่องปรับ อากาศและ
ประกอบอาชีพอิสระ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
ไฟฟาเบื้องตน
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาล
2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟา
3. วงจรไฟฟา
4. สายไฟฟา การตอสายไฟฟา
หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
1. สวนประกอบของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
2. คอมเพรสเซอร
3. คอนเดนเซอร
4. อีแวปโปเรเตอร
5. ตัวควบคุมสารความเย็น
6. อุปกรณชวยตาง ๆ
7. สารความเย็น, น้ํามันเครื่องเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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หนวยที่
3

4.
5.

6.

7.

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
เครื่องมือวัด
1. มัลติมเิ ตอร
2. แคลมป – ออนมิเตอร
3. เกจแมนิโฟลด
การเลือกใชวัสดุ – อุปกรณ
1. เครื่องมือชางพื้นฐาน
2. เครื่องมือชางติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
งานทอเครื่องปรับอากาศ
1. ทอที่ใชในงานเครือ่ งปรับอากาศ
2. การตัดทอ
3. การบานทอ
4. การขยายทอ
5. การดัดทอ
6. การตอทอ
7. การใชเครื่องเชื่อมกาซ
8. การแลนประสานทอ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
1. คํานวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศและการกําหนดพื้นที่ติดตั้ง
2. ระบบไฟฟาควบคุมเครื่องปรับอากาศ
3. ศึกษาคูมือการติดตั้ง
4. ขั้นตอนการติดตั้งตามมาตรฐานผูผลิต
5. การทําสุญญากาศ
6. การตรวจเช็คและทดสอบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
การประกอบอาชีพชางติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
1. การประมาณราคาคาบริการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2

แนวทางการประเมิน
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
60
40
100

475

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร
3. ชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
4. ชุดฝกเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกสวน
5. มัลติมเิ ตอรแบบเข็ม
6. มัลติมเิ ตอรแบบตัวเลข
7. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม
8. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข
9. เครื่องทําสุญญากาศ
10. Charging Station
11. แมนิโฟลดเกจ
12. สวานไฟฟามือถือขนาด ½ นิ้ว
13. ปากกาจับโลหะ ขนาด 5 นิ้ว
14. เครื่องมือชางเครื่องปรับอากาศ
15. ชุดอุปกรณเชื่อมแกสแบบเคลื่อนที่
16. สวานไฟฟาแบบ Rotary
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
แหลงเรียนรู
- ศึกษาดูงาน
- วีดีโอ สื่อการสอน
- INTERNET
- ชุดฝก

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
30 ชั่วโมง
1108-1302
งานซอมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
2. ซอมและบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบั ติ เกี่ย วกับ ความปลอดภั ยในการปฏิ บั ติง าน การปฐมพยาบาล ส วนประกอบ
หลักการทํางานของเครื่องปรับ อากาศ การใชเครื่องมือ วัส ดุอุปกรณ เครื่องมือวั ดไฟฟา วงจรไฟฟา
เครื่องปรับอากาศ งานทอ การทําสุญญากาศ การชารจน้ํายา ประมาณราคาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
และการประกอบอาชีพอิสระ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
ไฟฟาเบื้องตน
1
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาล
2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟา
3. วงจรไฟฟา
4. สายไฟฟา การตอสาย
5. เครื่องมือวัดไฟฟา
เครื่องมือและวัสดุอปุ กรณเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
2
1. สวนประกอบของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
1.1 คอมเพรสเซอร
1.2 คอนเดนเซอร
1.3 อีแวปโปเรเตอร
1.4 ตัวควบคุมสารความเย็น
1.5 อุปกรณชวยตาง ๆ
1.6 สารความเย็น น้ํามันเครื่องเย็น
2. การใชเครื่องมือและอุปกรณในการตรวจซอมเครื่องปรับอากาศ

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานทอเครื่องปรับอากาศ
3
1. ทอที่ใชในงานเครือ่ งปรับอากาศ
2. การตัดทอ
3. การบานทอ
4. การขยายทอ
5. การดัดทอ
6. การตอทอ
7. การใชเครื่องเชื่อมกาซ
8. การแลนประสานทอ
4. การซอมเครื่องปรับอากาศ
1. หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
2. ขั้นตอนการซอมเครือ่ งปรับอากาศ
3. วงจรไฟฟาและอุปกรณควบคุม
4. การตรวจสอบอุปกรณระบบไฟฟาและทางกล
5. การตรวจสอบรอยรั่วและทําสุญญากาศ
6. การเติมสารความเย็นและปดระบบ
7. สาเหตุและการแกไขขอขัดของ
5

6

การลางทําความสะอาดเครือ่ งปรับอากาศ
1. ขั้นตอนการลางเครือ่ งปรับอากาศ
2. สาธิตการลางเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังและแบบตั้งแขวน
3. ลางคอยลเย็น (FAN COIL UNIT)
4. ลางพัดลมเปาลมเย็น
5. ลางชิ้นสวนประกอบคอยลเย็น
6. ลางคอยลรอน (CONDENSING UNIT)
7. ลางพัดลมระบายความรอน
8. ตรวจสอบระบบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ
การประกอบอาชีพชางซอมและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
1. การประมาณราคาคาบริการลางเครื่องปรับอากาศ
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางซอมและบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศ

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
50
40
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร
3. ชุดสาธิตเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
4. ชุดฝกเครือ่ งปรับอากาศแบบแยกสวน
5. มัลติมเิ ตอรแบบเข็ม
6. มัลติมเิ ตอรแบบตัวเลข
7. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม
8. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข
9. เครื่องทําสุญญากาศ
10. Charging Station
11. แมนิโฟลดเกจ
12. สวานไฟฟามือถือขนาด ½ นิ้ว
13. ปากกาจับโลหะ ขนาด 5 นิ้ว
14. เครื่องมือชางเครื่องปรับอากาศ
15. ชุดอุปกรณเชื่อมแกสแบบเคลื่อนที่
16. สวานไฟฟาแบบ Rotary
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
แหลงเรียนรู
- ศึกษาดูงาน
- วีดีโอ สื่อการสอน
- เครื่องปรับอากาศตามอาคารในสถานศึกษา

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

481

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
1108-1303
งานซอมและบํารุงรักษาตูเ ย็น
75 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทํางานของตูเ ย็น
2. ซอมและบํารุงรักษาตูเย็นตามหลักการ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบั ติ เกี่ย วกับ ความปลอดภั ยในการปฏิ บั ติง าน การปฐมพยาบาล ส วนประกอบ
หลักการทํางานของตูเย็น การใชเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัดไฟฟา วงจรไฟฟา งานทอ การทํา
สุญญากาศ การชารจน้ํายา ประมาณราคาซอมและบํารุงรักษาตูเย็นและการประกอบอาชีพอิสระ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ไฟฟาเบื้องตน
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาล
2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟา
3. วงจรไฟฟา
4. เครื่องมือวัดไฟฟา
5. สายไฟฟา การตอสายไฟฟา
2
หลักการทํางานของตูเ ย็น
1. สวนประกอบของตูเย็น
2. คอมเพรสเซอร
3. คอนเดนเซอร
4. อีแวปโปเรเตอร
5. ตัวควบคุมสารความเย็น
6. อุปกรณชวยตาง ๆ
7. สารความเย็นน้ํามันเครือ่ งเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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หนวยที่
3

4.

5.

6

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
งานทอสารทําความเย็น
1. ทอที่ใชในงานทําความเย็น
2. การตัดทอ
3. การบานทอ
4. การขยายทอ
5. การดัดทอ
6. การตอทอ
7. การใชเครื่องเชื่อมกาซ
8. การแลนประสานทอ
งานซอมตูเ ย็น
1. หลักการทํางานของเครื่องทําความเย็น
2. วงจรไฟฟาและอุปกรณควบคุม
3. การตรวจสอบอุปกรณระบบไฟฟาและทางกล
4. การตรวจสอบรอยรั่วและทําสุญญากาศ
5. การเติมสารความเย็นและปดระบบ
6. สาเหตุและการแกไขขอขัดของ
งานบํารุงรักษาตูเย็น
1. การถอดประกอบตูเย็น
2. ลางชิ้นสวนประกอบตูเย็น
3. ลางคอยลเย็นดวยน้ํารอน
4. ตรวจสอบระบบการทํางานของตูเ ย็น
การประกอบอาชีพชางซอมและบํารุงรักษาตูเย็น
1. การประมาณราคาคาบริการซอมและบํารุงรักษาตูเย็น
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางซอมและบํารุงรักษาตูเย็น

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

เกณฑการประเมิน
เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
10
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
50
แบบประเมินผลงาน
40
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร
3. แผงสาธิตตูเย็น
4. ตูเย็นระบบ Direct cool
5. ตูเย็นระบบโนฟรอส (No frost)
6. ชุดเครื่องมือชางเครือ่ งทําความเย็น
7. มัลติมเิ ตอรแบบเข็ม
8. มัลติมเิ ตอรแบบตัวเลข
9. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม
10. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข
11. เครื่องทําสุญญากาศ
12. Charging Station
13. เครื่องมือตรวจรั่ว
14. แมนิโฟลดเกจ
15. สวานไฟฟามือถือ
16. ปากกาจับโลหะ
17. ถังน้ํายา R - 12
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
แหลงเรียนรู
- ศึกษาดูงาน
- วีดีโอ สื่อการสอน
- เครื่องปรับอากาศตามอาคารในสถานศึกษา

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
1108-1304
งานบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศในอาคารสํานักงาน 90 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศในอาคาร
2. ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัท
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึก ษาและปฏิบั ติ เกี่ย วกับ ความปลอดภั ยในการปฏิ บั ติง าน การปฐมพยาบาล ส วนประกอบ
หลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศวงจรสารทําความเย็นและวงจรไฟฟาของเครื่องปรับอากาศใน
อาคาร มาตรฐานของเครื่องปรับ อากาศอาคารสูง การใชเครื่องมือ วั สดุอุป กรณ เครื่องมือวัดไฟฟา
งานท อ งานซ อมเปลี่ยนอุป กรณ ก ารปรับ แรงดัน สารทําความเย็น งานบํ ารุง รัก ษาชุด CDU , FCU
อุปกรณหลอลื่นและกิจนิสัยและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

3

4.

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
ไฟฟาเบื้องตน
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการปฐมพยาบาลเบื้องตน
2. ชนิด ขนาด และพิกัดกระแสของสายไฟฟา
3. หนวยวัดไฟฟา
4. วงจรไฟฟา
5. อุปกรณปองกันไฟฟา
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ บํารุงรักษา เครื่องปรับอากาศในอาคาร
1. เครื่องมือชางพื้นฐาน
2. เครื่องมือชางไฟฟา
3. เครื่องมือวัดไฟฟา
ปฏิบัติงานตรวจสอบบันทึกขอมูล เครือ่ งวัดทางไฟฟา เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดแรงดัน
1. หนวยวัดแรงดัน ความดัน แรงเคลื่อน
2. พิกัด DATA SERVICE
3. ปฏิบัติการบันทึกขอมูล
ปรับระบบ ตามมาตรฐานของบริษัทผูกําหนด
1. ตรวจเช็ดคาตามพิกัดมาตรระบบควบคุม
2. วิเคราะหขอมูลขอผิดพลาดทางกลและทางไฟฟา
3. ปรับอุปกรณใหเขาสูคามาตรฐาน
สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
5. บันทึกขอมูล ตามทีบ่ ริษัทผูกําหนด
1. บันทึกขอมูลขอผิดพลาด
2. บันทึกขอมูลการปรับแตอปุ กรณระบบควบคุม
6. งานซอมเปลี่ยนอุปกรณ ตามอายุการใชงาน
1. ตรวจเช็คอุปกรณ
2. วิเคราะหหาสาเหตุ
3. ซอมเปลี่ยนอุปกรณ
7. งานบํารุงรักษาชุด CDU , FCU
1. ลางทําความสะอาดชุด CDU
2. ลางทําความสะอาดชุด FCU
3. ตรวจสอบชุดเพลา และบูทแบริ่ง
4. ซอมเปลี่ยนอะไหล
8. การประกอบอาชีพชางบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในอาคารสํานักงาน
1. การประมาณราคาคาบริการชางบํารุงรักษาเครือ่ งปรับอากาศในอาคารสํานักงาน
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในอาคารสํานักงาน
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
60
30
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร
3. แผงสาธิตตูเย็น
4. ตูเย็นระบบ Direct cool
5. ตูเย็นระบบโนฟรอส (No frost)
6. ชุดเครื่องมือชางเครือ่ งทําความเย็น
7. มัลติมเิ ตอรแบบเข็ม
8. มัลติมเิ ตอรแบบตัวเลข
9. แคลมป–ออนมิเตอรแบบเข็ม
10. แคลมป–ออนมิเตอรแบบตัวเลข
11. เครื่องทําสุญญากาศ
12. Charging Station
13. เครื่องมือตรวจรั่ว
14. แมนิโฟลดเกจ
15. สวานไฟฟามือถือ
16. ปากกาจับโลหะ
17. ถังน้ํายา R - 12
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
แหลงเรียนรู
- ศึกษาดูงาน
- วีดีโอ สื่อการสอน
- สถานประกอบการ

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. อายุไมต่ํากวา 18 ป
2. นักศึกษาในระดับ ปวช. ทุกสาขางาน หรือหลักสูตรระยะสั้น กลุมวิชาเครื่องเย็น หรืองานที่
เกี่ยวของหรือผูมปี ระสบการณการปฏิบัตงิ านชางเครือ่ งปรับอากาศไมนอยกวา 1 ป

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
1108-1305
งานซอมวงจรไฟฟาเครือ่ งทําความเย็นและ
90 ชั่วโมง
เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องทําความเย็นและเครือ่ งปรับอากาศขนาดเล็ก
2. ตรวจสอบและแกไขวงจรไฟฟาเครือ่ งทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไฟฟาเบื้องตน สวนประกอบ หลักการ
ทํางานของเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กการใชเครือ่ งมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือวัด
การตรวจสอบระบบ ถอดประกอบชิ้นสวน ตรวจเช็คอุปกรณวงจรไฟฟา แกไขขอขัดของ และประมาณ
การคาบริการเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
ไฟฟาเบื้องตน
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
2. พื้นฐานความรูเกี่ยวกับไฟฟา
3. หนวยวัดไฟฟา
4. วงจรไฟฟา
5. สายไฟฟา การตอสายไฟฟา
เครื่องมือวัดไฟฟา
1. มัลติมเิ ตอร
2. แคลมป–ออนมิเตอร
3. ไขควงทดสอบไฟฟา
พื้นฐานการทําความเย็นของตูเย็น
1. คอมเพรสเซอร
2. คอนเดนเซอร
3. อีแวปโปเรเตอร
4. ตัวควบคุมสารความเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

490

หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
วงจรไฟฟาเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
1. วงจรไฟฟา RSIR
2. วงจรไฟฟา CSIR
3. วงจรไฟฟา PSC
4. วงจรไฟฟา CSR
5. วงจรไฟฟา PTC
6. วงจรควบคุมอุณหภูมิ
7. วงจรควบคุมการละลายน้ําแข็ง
8. วงจรควบคุมการหมุนเวียนอากาศ
9. วงจรควบคุมดวยดิจิตอล
5. การวิเคราะหและแกไขขอขัดของ
1. การแกไขขอขัดของเครือ่ งทําความเย็น
1.1 การตรวจเช็คอุปกรณทางไฟฟา
1.2 การวิเคราะหหาสาเหตุ
1.3 การแกไข
2. การแกไขขอขัดของเครือ่ งปรับอากาศ
2.1 การตรวจเช็คอุปกรณทางไฟฟา
2.2 การวิเคราะหหาสาเหตุ
2.3 การแกไข
6. การประกอบอาชีพชางซอมวงจรไฟฟาเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศเล็ก
1. การประมาณราคาคาบริการซอมวงจรไฟฟาเครื่องทําความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศเล็ก
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางซอมวงจรไฟฟาเครื่องทําความเย็นและ
เครื่องปรับอากาศเล็ก
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
50
40
100
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เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร
3. ชุดฝกเครือ่ งทําความเย็น
4. ชุดฝกเครือ่ งปรับอากาศขนาดเล็ก
5. ชุดฝกวงจรไฟฟาเครื่องทําความเย็น
6. ชุดฝกวงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศ
7. แคลมป–ออนมิเตอรแบบตัวเลข
8. แคลมป–ออนมิเตอรแบบเข็ม
9. มัลติมเิ ตอรแบบตัวเลข
10. มัลติมเิ ตอรแบบเข็ม
11. ไขควงทดสอบไฟ
12. เครื่องมือชางพื้นฐาน
13. คีมย้ําสายไฟฟา
14. หัวแรงบัดกรีพรอมตะกั่ว
15. สายไฟฟา
16. หางปลาตอสายไฟฟา
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1
2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
แหลงเรียนรู
- ศึกษาดูงาน
- วีดีโอ สื่อการสอน
- INTERNET

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

493

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
1108-1306
งานซอมวงจรไฟฟาเครือ่ งปรับอากาศระบบ 3 เฟส
30 ชั่วโมง
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องเครื่องปรับอากาศระบบ 3 เฟส
2. ตรวจสอบและแกไขวงจรไฟฟาเครือ่ งปรับอากาศระบบ 3 เฟส
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ไฟฟาเบื้องตน สวนประกอบ หลักการ
ทํางานของเครื่องเครื่อ งปรับ อากาศระบบ 3 เฟสการใชเครื่อ งมื อ วัส ดุอุ ป กรณ เครื่องมือวัด การ
ตรวจสอบระบบ ถอดประกอบชิ้นสวน ตรวจเช็คอุป กรณวงจรไฟฟา แกไขขอขัดของ ประมาณการ
คาบริการซอมวงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศระบบ 3 เฟส และการประกอบอาชีพอิสระ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
1

2

3

ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
ไฟฟาเบื้องตน
1. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการปฐมพยาบาลเบื้องตน
2. พื้นฐานความรูเกี่ยวกับไฟฟา
3. หนวยวัดไฟฟา
4. วงจรไฟฟา
5. สายไฟฟา การตอสายไฟฟา
เครื่องมือวัดไฟฟา
1. มัลติมเิ ตอร
2. แคลมป – ออนมิเตอร
3. ไขควงทดสอบไฟฟา
พื้นฐานการทําความเย็นของตูเย็น
1. คอมเพรสเซอร
2. คอนเดนเซอร
3. อีแวปโปเรเตอร
4. ตัวควบคุมสารความเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
4
วงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศระบบ 3 เฟส
1. ระบบไฟฟา 3 เฟส
2. มอเตอรคอมเพรสเซอร 3 เฟส
3. อุปกรณปองกันเฟส
4. อุปกรณควบคุมแรงดัน
5. อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ
6. อุปกรณสวิตชตัดตอนและอุปกรณปองกันกระแสไฟฟา
5. การวิเคราะหและแกไขขอขัดของ
1. การตรวจเช็คอุปกรณทางไฟฟา
2. การวิเคราะหหาสาเหตุ
3. แกไขขอขัดของ
6. การประกอบอาชีพชางซอมวงจรไฟฟาเครื่องเครือ่ งปรับอากาศระบบ 3 เฟส
1. การประมาณราคาคาบริการซอมวงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศระบบ 3 เฟส
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. แนวทางการประกอบธุรกิจชางซอมวงจรไฟฟาเครื่องปรับอากาศระบบ 3 เฟส
การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ/แบบสัมภาษณ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
50
40
100

495

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)
2. เครื่องฉายภาพวีดีโอโปรเจคเตอร
3. ชุดฝกเครือ่ งปรับอากาศระบบ 3 เฟส
4. แคลมป – ออนมิเตอรแบบตัวเลข
5. แคลมป – ออนมิเตอรแบบเข็ม
6. มัลติมเิ ตอรแบบตัวเลข
7. มัลติมเิ ตอรแบบเข็ม
8. ไขควงทดสอบไฟ
9. เครื่องมือชางพื้นฐาน
10. คีมย้ําสายไฟฟา
11. หัวแรงบัดกรีพรอมตะกั่ว
12. สายไฟฟา
13. หางปลาตอสายไฟฟา
เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

2

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ใบความรู
- ใบงาน
แหลงเรียนรู
- ศึกษาดูงาน
- วีดีโอ สื่อการสอน
- INTERNET

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
อายุไมนอยกวา 15 ปบริบูรณ

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
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หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ กลุมวิชางานเครื่องทําความเย็น
1108-1307
งานเปลี่ยนสารทําความเย็นในเครือ่ งปรับอากาศตาม 90 ชั่วโมง
มาตรฐานองคการสหประชาชาติ
สมรรถนะของหลักสูตร
1. แสดงความรูเ กี่ยวกับกฎหมายขอบังคับและผลกระทบทีเ่ กิดจากการทําความเย็น
2. ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนสารทําความเย็นในเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานองคการ
สหประชาชาติ
คําอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม ผลกระทบของ
การใชสาร CFCs HCFCs และ HFCs การนําสารทําความเย็นชนิดไฮโดรคารบอนมาใชในเครื่องทําความ
เย็นและปรับอากาศ การเปลี่ยนและเก็บสารทําความเย็นไฮโดรคารบอนในเครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศ จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
เนื้อหาสาระ
หนวยที่
ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
1
ผลกระทบของการใชสาร CFCs, HCFCs, HFCs
1. Ozone hole
2. สารทดแทนในการผลิตเครื่องทําความเย็น
3. เทคโนโลยีการทําความเย็นของกรีนพีซ
2
พ.ร.บ. และสนธิสัญญา
1. พระราชบัญญัตสิ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
2. สารทําความเย็นที่อนุญาตตามสนธิสัญญาเกียวโต
3
สิทธิประโยชนดานพลังงานและสิง่ แวดลอม
1. สิทธิประโยชนดานพลังงานสิ่งแวดลอม
2. หลักการของกองทุนเพือ่ สงเสริมการอนุรักษพลังงาน
4. ความปลอดภัยในการใชสารทําความเย็น HC
1. ความปลอดภัยในการใชอุปกรณในระบบ เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. อุปกรณและขอตอทางไฟฟาที่ใชกบั เครือ่ งทําความเย็นที่ใชสารทําความเย็น HC
3. อุณหภูมิและความปลอดภัยของสารทําความเย็น HC

สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น

498
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ชื่อหนวย-หัวขอการฝกอบรม
5. Global Warming Potential: GWP
1. สาเหคุการเกิดภาวะโลกรอน (Global Warming Potential) GWP
2. คุณสมบัติของกาซ เรือนกระจก
3. ปจจัยที่ทําใหเกิดกาซไนตรัสออกไซด
6. Ozone Depletion Potential (ODP)
1. ความหมายของ Ozone Depletion Potential (ODP)
2. สารทําลายชั้นโอโซนในบรรยากาศ
7. ชนิดของสารทําความเย็น HC
1. สารทดแทน สารทําความเย็น กลุม CFCs
2. สารทําลายโอโซน Ozone Depleting Substance (ODS)
3. กลุมสาร Cholofluorocarbon CFCs
8. คุณสมบัติของสารทําความเย็น HC
1. คุณสมบัติของสารทําความเย็น HC
2. โครงสรางทางเคมีของ สารทําความเย็นไฮโดรคารบอน
9. การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
1. วัฏจักรอุดมคติ
2. ASHRAE-2001
3. การวิเคราะหการเปลี่ยนสารทําความเย็น
10. เครื่องมือวัดและอุปกรณทดสอบทางไฟฟา
1. เครื่องมือวัดคาทางไฟฟา
2. แอมมิเตอรแบบกระแสสลับ
3. Power Analyzers เครื่องวัดกําลังไฟฟา
11. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเครือ่ งปรับอากาศ
1. หลักการ การทํางานของเครือ่ งปรับอากาศ
2. แหลงความรอนทีม่ ีผลตอปริมาณความเย็น
3. การเปลี่ยนสถานะของสารทําความเย็น
12. การเปลี่ยนถายสารทําความเย็น
1. การบรรจุสารทําความเย็น
2. Recovery เครื่องดูดเก็บสารทําความเย็น
13. เครดิตคารบอน
1. เครดิตคารบอน
2. คารบอนซิงค (Carbon Sink)
3. โครงการกลไกการพัฒนาทีส่ ะอาด (CDM)
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14. สาระนารูเกี่ยวกับการอนุรกั ษพลังงาน
1. การดูแลรักษาอุปกรณไฟฟา
2. การเลือกใชอปุ กรณประหยัดพลังงาน
15. ความรูเกี่ยวกับการลดพลังงาน
1. มาตรฐาน การพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด
2. Emission ในระบบพื้นฐาน
3. คา CCF จากการคํานวณของการไฟฟาฝายผลิต
16

งานตรวจขอมูลพื้นฐานเบื้องตน
1. ตรวจ ขอมูล เพื่อทําการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น
CFCs HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม ในระบบ
2. ตรวจ บันทึกขอมูล เครื่องทําความเย็น และเครื่อง ปรับอากาศพื้นฐาน

17

งานดูดเก็บสารทําความเย็น
1. ปฏิบัติดูดเก็บสารทําความเย็น CFCs HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศและ
สิ่งแวดลอม ในระบบได
2. ปฏิบัติฝกใชเครื่องดูดเก็บสารทําความเย็นเพื่อลดการทําลายชั้นบรรยากาศ และ
สิ่งแวดลอม
งานทําสุญญากาศในระบบ
1. ปฏิบัติทําสุญญากาศในระบบได
2. ปฏิบัติการใชเกจแมนิโฟลดในการทําสุญญากาศรวมกับเครือ่ งทําสุญญากาศ
งานวิเคราะหสัดสวนสารทําความเย็น
1. ปฏิบัติหาสัดสวน สารทําความเย็น ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs HCFCs และ
HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และสิง่ แวดลอม ในระบบได
2. หาปริมาณสารทําความเย็นทีบ่ รรจุ ในเครื่องทําความเย็น และ เครื่อง ปรับอากาศ
งานบรรจุสารทําความเย็น HC
1. ปฏิบัติบรรจุสารทําความเย็น HC ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs, HCFCs และ
HFCs ที่ทําลายชั้นบรรยากาศ และสิง่ แวดลอม ในระบบโดยใชปริมาณสัดสวนโดย
น้ําหนัก
2. ใชเครื่องมืออุปกรณการเติมสารทําความเย็น HC ตามมาตรฐาน UN
งานบันทึกขอมูล
1. ปฏิบัติ บันทึกขอมูลการบรรจุสารความเย็น HC ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs,
HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และ สิง่ แวดลอม ในระบบโดยการควบคุม
แรงดัน
2. ปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณการบันทึกขอมูลในการบรรจุสารทําความเย็น HC
ตามมาตรฐาน UN

18

19

20
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22 งานฝกเปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ครัง้ ที่ 1
1. ปฏิบัติ เปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs,
HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และ สิง่ แวดลอม ในระบบ โดยใชปริมาณ
สัดสวนน้ําหนัก
2. ปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณการบรรจุสารทําความเย็น ตูน้ําเย็น HC 12a ตาม
มาตรฐานUN
23 งานฝกเปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ครัง้ ที่ 2
1. ปฏิบัติ เปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs,
HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และ สิง่ แวดลอม ในระบบ โดยใชปริมาณ
สัดสวนน้ําหนัก
2. ปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณการบรรจุสารทําความเย็น ชุดฝกตามมาตรฐาน UN
24 งานฝกเปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ครัง้ ที่ 3
1. ปฏิบัติ เปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs,
HCFCs
2. และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และ สิง่ แวดลอม ในระบบ โดยใชปริมาณสัดสวน
น้ําหนักปฏิบัตกิ ารใชเครือ่ งมืออุปกรณการบรรจุสารทําความเย็น ชุดฝก ตาม
มาตรฐาน UN
25 งานฝกเปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ครัง้ ที่ 4
1. ปฏิบัติ เปลี่ยนถายสารทําความเย็น ชุดฝก ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs
HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และ สิง่ แวดลอม ในระบบ โดยใชปริมาณ
สัดสวนน้ําหนัก
2. ปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณการบรรจุสารทําความเย็น ชุดฝก ตามมาตรฐาน UN
ได
26 งานฝกเปลี่ยนถาย เครื่องปรับอากาศ ครัง้ ที่ 1
1. ปฏิบัติเปลี่ยนถายสารทําความเย็น HC ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs HCFCs
และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และ สิง่ แวดลอม ในเครื่องปรับอากาศขนาดไมเกิน
16000 Btu/ชม. (แบบติดผนัง)
2. ปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณการบรรจุสารทําความเย็น HC 22a ตามมาตรฐาน
UN ได
27 งานฝกเปลี่ยนถาย เครื่องปรับอากาศ ครัง้ ที่ 2
1. ปฏิบัติการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น HC ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs
HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และ สิง่ แวดลอม ในเครื่องปรับอากาศ
ขนาดไมเกิน 24,000 Btu/ชม. (แบบติดผนัง) โดยการควบคุมแรงดัน
2. ปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณการบรรจุ สารทําความเย็น HC 22a ตามมาตรฐาน
UN
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29 งานฝกเปลี่ยนถาย เครื่องปรับอากาศ ครัง้ ที่ 4
1. ปฏิบัติการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น HC ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs
HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมในเครื่องปรับอากาศขนาด
ไมเกิน 24,000 Btu/ชม.(แบบแขวนเพดาน)โดยการควบคุมแรงดัน
2. ปฏิบัติการใชเครื่องมืออุปกรณการเติมสารทําความเย็น HC 22a ตามมาตรฐาน UN
30

งานฝกเปลี่ยนถาย เครื่องปรับอากาศ ครัง้ ที่ 5
1. ปฏิบัติการเปลี่ยนถายสารทําความเย็น HC ที่ใชทดแทนสารทําความเย็น CFCs,
HCFCs และ HFCs ที่ทําลายบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม ในเครื่องปรับอากาศขนาด
ไมเกิน 38,000 Btu/ชม. (แบบแพกเกจ)โดยใชน้ําหนัก
2. ปฏิบัติการใชเครื่องมือ อุปกรณการบรรจุสารทําความเย็น HC 22a ตามมาตรฐาน
UN

การวัดและประเมินผล
ที่
1
2
3

แนวทางการประเมิน
ทดสอบความรูกอนการฝกอบรม
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัตงิ าน
ตรวจสอบผลงาน
รวม

เครื่องมือประเมิน
แบบทดสอบ
แบบประเมินการปฏิบัตงิ าน
แบบประเมินผลงาน

เกณฑการประเมิน
10
50
40
100

เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ
1. แผงสาธิตเครื่องปรับอากาศ
2. เครื่องปรับอากาศขนาด 12000 บีทียู
3. เครื่องปรับอากาศขนาด 18000 บีทียู
4. ชุดเครื่องมือชางเครือ่ งทําความเย็น
5. มัลติมเิ ตอรแบบเข็ม
6. มัลติมเิ ตอรแบบตัวเลข
7. แคลมป–ออนมิเตอรแบบเข็ม
8. แคลมป–ออนมิเตอรแบบตัวเลข
9. เครื่องทําสุญญากาศ
10. Charging Station
11. เครื่องมือตรวจรั่ว
12. แมนิโฟลดเกจ
13. เครื่องดูดเก็บสารทําความเย็น
14. ถังบรรจตุสารทําความเย็น R - 22
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ถังบรรจุสารความเย็น R – 22a
ตูลดอุณหภูมิถังบรรจุสารทําความเย็น
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแสง
Port แปลงสัญญาน
คอมพิวเตอรพกพาสวนบุคคล (โนตบุค)
เครื่องฉายภาพ LCD
Power Analyzers เครื่องวัดกําลังไฟฟา

เอกสารประกอบการฝกอบรมและแหลงเรียนรู
ที่
1

รายการ
เอกสารประกอบการฝกอบรม
- ไวพจน ศรีธัญ และคณะ . เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ 1 .
-

2

สํานักพิมพวังอักษร. , 2548
สนอง อิ่มเอม . เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ . ม.ป.ท. , 2528
ATP Advanced Test Products A United Deminion Company Users Manual
Data Logger Recorder DM 2 Pro
Bacharach A Century of Innovation A World of Experience HVAC &
Refrigeration ProductCatalog , A&P Lubricants CO., LTD
Indian Institute of Technology New Delhi, India Refrigeration Appliances
Using HydrocarbonRefrigerants 1997

แหลงเรียนรู

พื้นความรูและคุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
1. ผูปฏิบัตงิ านในงานเครื่องปรับอากาศ หรือชางชํานาญงาน
2. นักศึกษาในระดับ ปวช. ทุกสาขางาน หรือหลักสูตรระยะสั้น กลุมวิชาเครื่องเย็น หรืองานที่
เกี่ยวของ
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ภาคผนวก

ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
พ.ศ. 2558
____________________________
โดยที่ ได มี ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อ ง กรอบมาตรฐานหลั ก สู ต รวิช าชี พ ระยะสั้ น
พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551 เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนสวน
หนึ่งของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อใหการบริหารงาน ดานวิชาการดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้นของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน จึงสมควรออก
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2546 และที่ แก ไขเพิ่ ม เติ ม จึ ง ออกระเบี ยบสํานั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษาวาด วยการจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558 ไวดังนี้
ขอ 1 ระเบีย บนี้ เรีย กวา “ระเบีย บสํ านัก งานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษาวาดวยการจั ด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ขอ 3 ใหใชระเบียบนี้บังคับแกสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ขอ 4 ใหยกเลิก ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและ
การประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2550
บรรดาระเบียบ ขอบังคับและคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 5 ในระเบียบนี้
“หลัก สูต ร” หมายความวา หลัก สูต รวิช าชีพ ระยะสั้น ที่ มี ส มรรถนะอยางน อยหนึ่ง หน วย
สมรรถนะและมีร ะยะเวลาในการเรียนไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ที่ได พัฒ นาหลักสูตรและอนุมัติห ลัก สูตรโดย
สถานศึกษา
“ประกาศนีย บัต รวิช าชีพ เฉพาะ” หมายความวา คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพสําหรับ ผูสําเร็จ
การศึกษาตามหลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่ มีสมรรถนะอยางนอยหนึ่ง หนวยสมรรถนะและมีร ะยะเวลาใน
การเรียนไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ใชอักษรยอวา “ปวพ.”
“สถานศึกษา” หมายความวา วิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“หัวหนา สถานศึก ษา” หมายความวา ผูอํานวยการวิทยาลัยในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
/“นักศึกษา”...

“นักศึกษา” หมายความวา ผูที่ไดลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การจัดการศึกษาวิชาชีพที่มีความยืดหยุนในการกําหนด
จุดมุงหมาย รูปแบบ วิธีการศึกษา ระยะเวลา การวัดและการประเมินผลที่เปนเงือ่ นไขของการสําเร็จการศึกษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของบุคคล
แตละกลุม
“สถานประกอบการ” หมายความวา บริษัท หางหุนสวน ราน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐและ
เอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศที่รวมมือกับสถานศึกษาเพื่อจัดการศึกษา
“ครูที่ปรึกษา” หมายความวา ครูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่ใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา
ติดตามผลการเรียน และตักเตือน ดูแลความประพฤติของนักศึกษา
“วิทยากร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพตามหลักสูตร ภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาเชิญเปนผูสอนหรือรวมเปนผูสอนในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
ข อ 6 ให ร องเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาที่ ได รั บ มอบหมายจากเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญ หา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
หลักสูตร
ขอ 7 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเปนการศึก ษานอกระบบ โดยใหส ถานศึก ษาพัฒ นาหลักสูตร
ตามกรอบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ช าชี พ ระยะสั้ น ที่ กํ า หนดแนบท า ยระเบี ย บนี้ โ ดยการมี ส ว นร ว มของ
สถานประกอบการ ผูประกอบอาชีพตามหลักสูตร สังคม ชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของ และคํานึงถึงการที่นักศึกษา
จะนํ าไปใช ป ระโยชน เ กี่ย วกั บ การพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต การประกอบอาชีพ เสริ ม การเปลี่ ย นอาชี พ ใหม
การพั ฒ นางานในอาชี พ เดิ ม การเข าทดสอบมาตรฐานอาชี พ การเข า ทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงาน
การเขาศึกษาตอในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ขอ 8 ใหสถานศึกษากําหนดระบบประกันคุณภาพหลักสูตรแตละหลักสูตรใหชัดเจน อยางนอย
ประกอบดวย 4 ประเด็นคือ
(1) คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
(2) การบริหารหลักสูตร
(3) ทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา
(4) ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน
ขอ 9 ใหส ถานศึก ษาเปนผูอนุมัติห ลัก สูตรและจัดทําทะเบียนหลัก สูตรของสถานศึก ษาแลว
รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ ภายใน 30 วันนับแตวันที่อนุมัติหลักสูตร
ในกรณีที่สถานศึกษายกเลิกหลักสูตรใดหรือปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมหลักสูตรใดใหสถานศึกษา
รายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ ภายใน 30 วันนับแตวันที่ประกาศยกเลิกหลักสูตร
หรือประกาศปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมหลักสูตร
/หมวด 2...

หมวด 2
การเปนนักศึกษา
ขอ 10 พื้นความรูและคุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในแตละหลักสูตรใหเปนไปตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตร
ขอ 11 ใหสถานศึกษาพิจารณารับสมัครและคัดเลือกเขาเปนนักศึกษาในหลักสูตรตางๆไดตาม
ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและชุมชน และความพรอมของสถานศึกษา
ขอ 12 สถานศึกษาอาจใหมีการตรวจรางกายโดยแพทยปริญ ญา เฉพาะผูที่ไดรับ การคัดเลือก
เขาศึกษาในบางหลักสูตรก็ได
ขอ 13 ผูที่ไดรับ การคัดเลือกเขาศึก ษา จะมีส ภาพเปนนั ก ศึก ษาเมื่อไดล งทะเบี ยนเขาเรียน
ในหลักสูตรตางๆและชําระเงินคาธรรมเนียมตางๆตามที่สถานศึกษากําหนด โดยมีผูปกครองซึ่งสถานศึกษา
เชื่ อ ถื อ มาให คํ า รั บ รองและทํ า หนั ง สื อ มอบตั ว เว น แต นั ก ศึ ก ษาที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะแล ว สถานศึ ก ษา
อาจใหผูปกครองมาใหคํารับรองและทําหนังสือมอบตัวหรือไมก็ได
ขอ 14 ใหส ถานศึ ก ษาจั ดการประชุม ชี้แ จงและปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ให ท ราบแนวทาง
การศึกษา และระเบียบ ขอบังคับและประกาศตางๆที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่นักศึกษายังไมบรรลุนิติภาวะ ใหสถานศึกษาพิจารณาเชิญผูปกครองเขารวมประชุมดวย
ขอ 15 สถานศึกษาอาจออกบัตรประจําตัวใหแกนักศึกษาก็ได
บั ต รประจํ า ตั ว ต อ งระบุ เ ลขที่ ชื่ อ สถานศึ ก ษา รหั ส สถานศึ ก ษา ชื่ อ ชื่ อ สกุ ล นั ก ศึ ก ษา
รหัสประจําตัวนักศึกษา เลขประจําตัวประชาชน ชื่อหลักสูตร วันออกบัตร วันหมดอายุ ลายมือชื่อหัวหนา
สถานศึกษาหรือผูไดรับมอบหมายใหทําการแทน และใหมีรูปถายครึ่งตัวของนักศึกษา หนาตรง ไมสวมหมวก
ไมสวมแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน ติดลงในบัตร กับใหมีลายมือชื่อของนักศึกษาและใหมีตราสถานศึกษา
บนบัตรโดยใหติดที่รูปถายบางสวน
บัตรประจําตัวนี้ใหมีอายุเทากับระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ 16 สถานศึกษาอาจแตงตั้งครูที่ปรึกษาประจํากลุม นักศึกษาแตละหลักสูตร เพื่อทําหนาที่
ใหคําปรึกษาใหคําแนะนํา ติดตามผลการเรียน และตักเตือนดูแลความประพฤติของนักศึกษา
ขอ 17 การพนสภาพนักศึกษา ใหเปนตามกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
(1) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) ลาออก
(3) ถึงแกกรรม
(4) สถานศึกษาสั่งใหพนสภาพนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้
ก. ขาดเรียน ขาดการฝกอาชีพ ติดตอกันเกินรอยละ 20 ของจํานวนชั่วโมงการเรียนของ
หลักสูตร
ข. ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในระหวางการเปนนักศึกษา เวนแตเปน
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ทั้งนี้ยกเวนกรณีที่สถานศึกษาจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหผูตองขังอยูแลว
ค. ขาดพื้นความรูหรือขาดคุณสมบัติ ตามขอ 10
/ขอ 18 ในกรณี....

ขอ 18 ในกรณี ที่นัก ศึก ษาประพฤติฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ ของสถานศึก ษาให ส ถานศึก ษา
พิจารณาลงโทษตามระเบียบของสถานศึกษาภายใตระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ. 2548
หมวด 3
การจัดการเรียนการสอนและการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ขอ 19 ใหสถานศึกษากําหนดวัน เวลาในการจัดการเรียนการสอนแตละหลักสูตรไวในการรับ
สมัครเขาศึกษา
ขอ 20 ให ส ถานศึก ษาจั ดกลุม การเรียนการสอนไดต ามความเหมาะสมกับ หลัก สูต รแตล ะ
หลักสูตร โดยมีจํานวนนักศึกษาตอกลุมไมนอยกวา 10 คน และไมเกิน 20 คน
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดกลุมเรียนแตกตางไปจากเกณฑที่กําหนด ใหอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาสถานศึกษา โดยใหคํานึงถึงมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ขอ 21 ใหสถานศึกษาดําเนินการใหครู วิทยากร จัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนการฝกปฏิบัติ
และจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพเพื่อใหนักศึกษาปฏิบัติ
ไดจริง และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกหลักสูตร
ขอ 22 ในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหครู วิทยากร กําหนดวิธีการวัดผลและประเมินผล
ที่หลากหลายและเหมาะสม และนําผลจากการวัดผลและประเมินผลไปใชในการพัฒนานักศึกษา
ขอ 23 ใหครู วิท ยากร แจงวิธีก ารจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียน
ใหนักศึกษาทราบกอนการจัดการเรียนการสอนดวย
ขอ 24 นัก ศึก ษาตองมีเวลาเขาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนชั่วโมงการเรียนของ
หลักสูตร จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการประเมินผลการเรียนเพื่อการสําเร็จการศึกษา
ในกรณีที่มีความจําเปนอยางแทจริง หัวหนาสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนผันใหเปนรายๆไป
ขอ 25 การประเมินผลการเรียนใหใชตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน ดังนี้
4.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม
3.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีมาก
3.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดี
2.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑดีพอใช
2.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑพอใช
1.5 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑออน
1.0 หมายถึง ผลการเรียนอยูในเกณฑออนมาก
0
หมายถึง ผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ (ตก)
/ขอ 26 ผูสําเร็จ...

ขอ 26 ผูสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) เปนผูที่มีสิทธิไดรับการประเมินผลการเรียนเพื่อการสําเร็จการศึกษา ตามขอ 24
(2) เปนผูทผี่ านเกณฑประเมินทุกสมรรถนะของหลักสูตร
(3) เปนผูที่ไดระดับผลการเรียนตัง้ แต 1.0 ขึ้นไป
ขอ 27 ใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูอนุมัติผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษา
หมวด 4
เอกสารการศึกษา
ขอ 28 สถานศึกษาตองจัดใหมีเอกสารการศึกษา ดังตอไปนี้
(1) ระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนักศึกษา ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้ซึ่งใชชื่อยอวา
“รบ.1 ปวพ.58” และตองเก็บรักษาไวตลอดไป
การจัดทํา “รบ.1 ปวพ.58” ใหหัวหนางานทะเบียนหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทนเปน
ผูจัดทํา ลงลายมือชื่อพรอมทั้ง วัน เดือน ป และใหหัวหนาสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหทําการแทน
เปนผูลงนามรับรองผลการเรียนและการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2) รายงานผลการเรียนของผูท ี่สาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ตามแบบที่กําหนด
ทายระเบียบนี้ ซึ่งใชชื่อยอวา “รบ.2 ปวพ.58” และตองเก็บรักษาไวตลอดไป
(3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ ตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ 29 ใหสถานศึกษาจัดทําประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ และสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน
ประจําตัวนักศึกษา มอบใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ขอ 30 ใหสถานศึก ษาจัดทําสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัวนัก ศึกษาจากตนฉบับ
ที่ส ถานศึก ษาตองเก็บ รักษาไว และประทับ ตรา“สําเนาถูก ตอง”แลวใหหัวหนางานทะเบียนหรือผู ที่ไดรับ
มอบหมายใหทําการแทนลงลายมือชื่อรับรองสําเนาพรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ออกสําเนา
ขอ 31 ในกรณีที่นักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษา ตองการระเบียนแสดงผลการเรียนประจําตัว
นักศึกษา ฉบับ ภาษาอังกฤษ (Transcript) ใหสถานศึก ษาจัดทําตามแบบที่ กําหนดทายระเบียบนี้ และเก็บ
รักษาไวตลอดไป โดยจัดทําสําเนาและประทับตรา CERTIFIED TRUE COPY แลวใหหัวหนางานทะเบียนหรือ
ผูที่ไดรับ มอบหมายใหทําการแทนลงลายมือชื่อรับรองสําเนาพรอมทั้งวัน เดือน ป ที่ออกสําเนามอบใหแก
นักศึกษาหรือผูสําเร็จการศึกษา
ขอ 32 ในกรณีที่ผูสําเร็จการศึกษาตองการประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะ ฉบับภาษาอังกฤษให
สถานศึกษาจัดทําตามแบบที่กําหนดทายระเบียบนี้
ขอ 33 ใหส ถานศึกษาจัดทําสําเนารายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จการศึก ษาตามหลักสูตร
วิชาชี พระยะสั้น แตล ะหลั ก สู ตร แต ล ะรุ นจากต น ฉบั บ ที่ ส ถานศึ ก ษาต องเก็บ รัก ษาไว และประทั บ ตรา
“สําเนาถูกตอง” แลวใหหัวหนาสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับรองสําเนา พรอมทั้ง วัน เดือน ป ที่ออกสําเนา
แลวรวมจัดสงสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปละ 2 ครั้งดังนี้
(1)รายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จ การศึกษาตามหลักสู ตรวิชาชีพระยะสั้น ระหวางวัน ที่
1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ระยะเวลา 6 เดือน ของทุกป ใหจัดสงภายในวันที่ 30 เมษายน ของป
(2)รายงานผลการเรียนของผูที่สําเร็จ การศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระหวางวัน ที่
1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ระยะเวลา 6 เดือน ของทุกป ใหจัดสงภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของป
/บทเฉพาะกาล...

บทเฉพาะกาล
ขอ 34 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นกอนวันทีร่ ะเบียบนี้ใชบงั คับ
ใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2550 จนกวานักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2558

(นายชัยพฤกษ เสรีรักษ)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรอบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
แนบทายระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ พ.ศ. 2558
๑. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการสํารวจวิเคราะหความตองการกําลังคน ความตองการอาชีพและความ
พรอมของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย หัวหนางานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หัวหนาแผนกวิชา
และครูผูส อน เพื่อสํารวจวิเคราะหความตองการอาชีพ ความตองการกําลังคนในทองถิ่น รวมทั้งความ
พรอมของสถานศึกษา และกฎ ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับงานอาชีพ เพื่อใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ
เลือกอาชีพที่จะพัฒนาหลักสูตร
๒. สถานศึก ษาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งประกอบดวยหัวหนางานพัฒ นา
หลักสูตรและการเรียนการสอน หัวหนาแผนกวิชา ครูผูสอนและผูเชี่ยวชาญดานอาชีพ ดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นใหสอดคลองกับลักษณะของงานอาชีพและสมรรถนะของผูปฏิบัติงานที่อาชีพนั้น
ตองการตามแบบการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
๓. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประกอบดวยรองผูอํานวยการฝาย
วิชาการ ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร ผูเชี่ยวชาญดานอาชีพ ผูแทนสมาคมหรือองคกรวิชาชีพ ผูแทนชุมชน
และผูแทนคณะกรรมการพัฒ นาหลัก สูตร จํานวน ๗-๑๐ คน เพื่อดําเนินการทวนสอบความถูก ตอ ง
เหมาะสมของหลักสูตรและรายละเอียดที่เกี่ยวของหากเห็นวาควรปรับปรุงแกไข ใหสงกลับคณะกรรมการ
พัฒ นาหลักสูตรเพื่อพิจารณาปรับ ปรุงแกไข หากเห็นวาถูก ตองเหมาะสมแลวใหนําเสนอผูอํานวยการ
สถานศึกษาเพื่ออนุมัติหลักสูตร
๔. สถานศึ ก ษาจัด ทํ าทะเบี ยนหลัก สูต รที่ผ านการอนุมั ติ และรายงานให สํานั ก งานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาทราบ
๕. สถานศึกษาติดตามประเมินผลการนําหลักสูตรไปใชเพื่อการประกันคุณภาพหลัก สูตร อยางนอยใน ๔
ประเด็น สําหรับใชเปนแนวทางในการพัฒ นาหลัก สูตร รวมทั้งการปรับ ปรุงและพัฒ นามาตรฐานและ
คุณภาพการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานอาชีพหรือมาตรฐานสมรรถนะ ไดแก
(๑). คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
(๒). การบริหารหลักสูตร
(๓). ทรัพยากรประกอบการจัดการศึกษา
(๔). ความตองการของตลาด แรงงาน สังคมและชุมชน

การกําหนดรหัสหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น/หลักสูตรฝกอบรมวิชาชีพ
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ลําดับที่รายวิชา ตั้งแต 01-99
ชวงระยะเวลาเรียน
กลุมวิชาชีพ/กลุมงานอาชีพ
สาขาวิชา
ประเภทวิชา
1 = หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รหัสสถานศึกษา
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ประเภทวิชา (รหัสตัวที่ 2)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9

=
=
=
=
=
=
=
=
=

ชวงระยะเวลาเรียน (รหัสตัวที่ 6)
ระยะเวลาเรียน
1 – 30 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 31 – 60 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 61 – 90 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 91 – 120 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 121 – 150 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 151 – 180 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 181 – 210 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน 211 – 240 ชั่วโมง
ระยะเวลาเรียน ตั้งแต 241 ชั่วโมงขึ้นไป

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)
เลข 01 หมายถึง ชางยนต

เลข 02 หมายถึง ชางกลโรงงาน
เลข 03 หมายถึง ชางเชื่อมโลหะ
เลข 04 หมายถึง ชางไฟฟา
เลข 05 หมายถึง ชางอิเล็กทรอนิกส

เลข 06 หมายถึง ชางกอสราง

เลข 07 หมายถึง ชางพิมพ
เลข 08 หมายถึง ชางเครื่องทําความเย็น

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)
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1 หมายถึง
2 หมายถึง
3 หมายถึง
4 หมายถึง
5 หมายถึง
6 หมายถึง
7 หมายถึง
8 หมายถึง
1 หมายถึง
1 หมายถึง
1 หมายถึง
2 หมายถึง
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หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานจักรยานยนต
งานเครื่องยนตเล็ก
งานเครื่องยนต
งานไฟฟารถยนต
งานระบบสงกําลังรถยนต
งานเครื่องลางรถยนต
งานอิเล็กทรอนิกสยานยนต
งานบริการยานยนต
งานชางกลโรงงาน
งานชางเชื่อมโลหะ
งานชางไฟฟา
งานชางบํารุงรักษาระบบไฟฟา
ขนสงทางราง
งานพื้นฐานชางอิเล็กทรอนิกส
งานเสียงและภาพ
งานโทรคมนาคม
งานเครื่องใชสํานักงาน
งานระบบควบคุม
งานเขียนแบบกอสราง
งานไม
งานคอนกรีต
งานปูน
งานประปา – สุขภัณฑ
งานสีและตกแตงพื้นผิว
งานสํารวจ
งานพิมพ
งานเครื่องทําความเย็น

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

01
02
03
04
05

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บัญชี
การขาย
การเลขานุการ
คอมพิวเตอร
ธุรกิจและการจัดการ

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
1
1
1
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานบัญชี
งานขาย
งานเลขานุการ
งานคอมพิวเตอร
งานโลจิสติกส

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)
เลข 01 หมายถึง การโรงแรม
เลข 02 หมายถึง การทองเทีย่ ว
เลข 03 หมายถึง ภาษาเพื่องานโรงแรมและ
การทองเทีย่ ว

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
1
2
3
1
2
3
4
5

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานโรงแรมและบริการ
งานทองเที่ยวและบริการ
งานนวดแผนไทย
งานสปาและความงาม
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุน
ภาษาเกาหลี

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)

เลข 01 หมายถึง ผาและเครื่องแตงกาย

เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
3
4
5
6

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลข 02 หมายถึง อาหารและโภชนาการ

เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลข 03 หมายถึง คหกรรมศาสตรทั่วไป

เลข 04 หมายถึง คหกรรมธุรกิจ

งานเสื้อผาสตรี
งานเสื้อผาชาย
งานเสื้อผาเด็ก
งานเสื้อผาอุตสาหกรรม
งานปกจักร
งานออกแบบและธุรกิจ
เครื่องแตงกาย
งานขนมอบ
งานอาหารไทยและขนมไทย
งานอาหารนานาชาติ
งานถนอมอาหารและแปรรูป
งานเสริมสวย
งานดอกไมสด
งานใบตอง
งานแกะสลัก
งานดอกไมประดิษฐ
งานประดิษฐ
งานสมุนไพร
งานธุรกิจจัดตกแตงพิธีและสถานที่
งานบริบาล

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)
เลข 01 หมายถึง วิจิตรศิลป
เลข 02 หมายถึง ออกแบบ
เลข 03 หมายถึง หัตถกรรม

เลข 04 หมายถึง ถายภาพและวีดิทัศน
เลข 05 หมายถึง เครื่องประดับและอัญมณี

เลข 06 หมายถึง ดนตรี

เลข 07 หมายถึง คอมพิวเตอรกราฟก

เลข 08 หมายถึง พยากรณ

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานจิตรกรรม
งานปฏิมากรรม
งานออกแบบตกแตง
งานออกแบบผลิตภัณฑ
งานออกแบบพาณิชยศิลป
งานจักสาน
งานเพนทสี
งานผา
งานโลหะรูปพรรณ
งานหลอ
งานหนัง
งานไม
งานเครื่องเคลือบดินเผา
งานอื่น ๆ (งานแกว ...)

เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานศิลปการถายภาพ
งานการถายภาพโฆษณา
งานวีดิทัศน
งานการออกแบบและตนแบบ
งานรูปพรรณ
งานประดับอัญมณี
งานเจียรไนอัญมณี
งานการวิเคราะหอัญมณี
ดนตรีไทย
ดนตรีสากล
ดนตรีพื้นบาน
ลีลาศ
งานคอมพิวเตอรกราฟกอารต
งานแอนิเมชั่น
งานมัลติมีเดีย

เลข 1 หมายถึง งานโหราศาสตร

หลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชา (รหัสตัวที่ 3-4)
เลข 01 หมายถึง พืชศาสตร
เลข 02 หมายถึง สัตวศาสตร

เลข 03 หมายถึง อุตสาหกรรมเกษตร
เลข 04 หมายถึง เทคโนโลยีการจัดการเกษตร

กลุมวิชา/กลุมงาน (รหัสตัวที่ 5)
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข
เลข

1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

งานพืชไร
งานพืชสวน
งานสัตวปก
งานสัตวเล็ก
งานสัตวใหญ
งานสัตวน้ํา
งานผลิตภัณฑพืช
งานผลิตภัณฑสัตว
งานผลิตภัณฑสัตวน้ํา
งานชางเกษตร
งานธุรกิจเกษตร

คําสั่ง

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่
/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการอาชีวศึกษา
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อผลิตกําลังคนที่มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองกับความตองการของ
สถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระตามลัก ษณะภูมิภาคและยุท ธศาสตรของจังหวัด ซึ่งการ
ดําเนินการดังกลาวจําเปนตองมีหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และเปดโอกาสใหชุมชน สถานประกอบการ
และหน วยงานที่ เกี่ ยวขอ งได มีส วนรวมในการพั ฒ นา เพื่ อให มั่ นใจวาผู สําเร็จ การศึ ก ษามี ความรู ทัก ษะ
ประสบการณในงานอาชีพ รวมทั้งมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อพัฒ นา
ตนเองและงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากนโยบายดัง กลาว สํานั ก งานคณะกรรมการการอาชีวศึ ก ษา จึง มอบหมายให ห นว ย
ศึก ษานิเทศกดําเนินโครงการพั ฒ นาหลัก สูตรวิชาชีพระยะสั้นมุง เนนสมรรถนะอาชีพ เพื่อ ใหก ารดําเนิ น
โครงการฯ เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอแตงตั้งผูดํารงตําแหนงและผูม ี
รายชื่อเปนคณะกรรมการดังนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษา
1. นายชัยพฤกษ เสรีรักษ
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
2. นายอกนิษฐ
คลังแสง
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3. นายวณิชย
อวมศรี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. นายชาญเวช
บุญประเดิม
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5. นายประชาคม จันทรชิต
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
รักษาการในตําแหนง ที่ปรึกษาดานมาตรฐานอาชีวศึกษา
ชางอุตสาหกรรม
6. นายไพฑูรย
นันตะสุคนธ
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
7. นายประจวบ แกวเขียว
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสระบุรี
8. นายประภาส คงสบาย
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส
9. นายอนันต
หอมพิกุล
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี
10. นายสมบูรณ
ชดชอย
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช
11. นายพิศิษฐ
พลแกว
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
12. นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนครศรีอยุธยา
13. นายพิษณุ
รัตนเลิศลบ
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพิษณุโลก
14. นางสุรางค
อภิรมยวิไลชัย ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกําแพงเพชร
/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการดําเนินงาน
1. นายไพฑูรย
นันตะสุคนธ
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
2. นางสาววัลลภา อยูทอง
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
3. นางสินีนาท
ภูมิพล
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
4. นางธีรวรรค
วระพงษสทิ ธิกุล หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
5. นางสาวปยวีร จุติพงษรกั ษา
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
6. นางธัญญาภรณ จําลองกุล
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
7. นายชาตรี
ชนานาฎ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
8. นายประพนธ จุนทวิเทศ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
9. นายเลิศ
วุฒิชาติปรีชา
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
10. นางศศิธร
กุลสิรสิ วัสดิ์
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
11. นายพนมพร
แฉลมเขตต
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
12. นายวิชัย
จิตมาลีรัตน
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
13. นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
14. นางสาวสุกญ
ั ญา แดงจักรศรี
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
15. นางสุดา
ปลื้มพันธ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
16. นางอัมพร
พีรพลานันท
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
17. นางพรทิพย
เอกมหาราช
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
18. นางสาวอารี
โอสถจันทร
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
19. นางวิพร
ภักดีวานิช
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
20. นางสาวกิ่งกาญจน ศรีทองสุข
สํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
กรรมการ
21. นางวิยดา
วัฒนาเมธี
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
22. นางสาวโสภี
นิลรักษ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
23. นางสาวประไพพิศ เกษพานิช
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
24. นางสาวขนิษฐา นามวงค
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการทําหนาที่
1. จัดเตรียมสถานที่ประชุม สงเสริมสนับสนุนการดําเนินโครงการ การจัดกิจกรรม ประสานงานกับสํานัก
สถานศึกษา คณะกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวของ
2. จัดพิธีเปด-ปด การเชิญประธานในพิธีเปด ดําเนินพิธีการในการประชุม พิธีกร บันทึกภาพหรือวีดิทัศน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. นายธงชัย
กัณฑานนท
ผูทรงคุณวุฒิ
2. นายอุดมศักดิ์ ธัญญรักษ
ผูทรงคุณวุฒิ
3. นายรังษี
สุขารมณ
กรรมการผูจ ัดการ บริษัท โมโตยูกิ (ประเทศไทย) จํากัด
4. นายกันยารัตน พัชรารักษ
ผูอํานวยการอาวุโส บริษทั คันทรี กรุป (มหาชน) จํากัด
5. นางสาวรินทรลภัส สิริวัฒนชนะ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยธรรมอัลไลแอนซ จํากัด
6. นางสาวพิชญา
เอกมหาราช ผูจัดการโรงเรียนแฟชั่นบางกอกดีไซนอารท
/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการวิชาการและวิทยากร
1. นายไพฑูรย
นันตะสุคนธ
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
2. นายพนมพร
แฉลมเขตต
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
3. นางสาวปยวีร จุติพงษรกั ษา หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
4. นายชาตรี
ชนานาฎ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
5. นายประพนธ
จุนทวิเทศ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
6. นางสาวโสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธุ หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
7. นายวิชัย
จิตมาลีรัตน
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
8. นายเลิศ
วุฒิชาติปรีชา หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
9. นางสุดา
ปลื้มพันธ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
10. นางอัมพร
พีรพลานันท
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
11. นายจรูญ
เตชะเจริญกิจ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
กรรมการ
12. นายสุธี
โรจนบุญถึง
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
กรรมการ
13. นางศศิธร
กุลสิรสิ วัสดิ์
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
14. นางสาวสุกญ
ั ญา แดงจักรศรี
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
15. นางสาววัลลภา อยูทอง
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
16. นางวิยดา
วัฒนาเมธี
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
17. นางสาวโสภี
นิลรักษ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการทําหนาที่
1. วางแผนการดําเนินงานพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ รวบรวม เรียบเรียง และ
จัดทําเอกสารวิชาการ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของประกอบการประชุมปฏิบัติการฯ
2. เปนวิทยากรบรรยายใหความรูตามตารางการประชุมปฏิบัติการฯ
3. เปนวิทยากรในการปฏิบัติงานกลุมตามประเภทวิชา และสาขาวิชา
4. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางยนต
1. นายอนันต
หอมพิกุล
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล
เทงใหญ
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
กรรมการ
3. นายชุมพล
แกวศิริ
วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี
กรรมการ
4. นายอํานาจ
ไพศาลสุขสมปอง วิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี
กรรมการ
5. นายโสภณ
อินทรเพ็ญ
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี
กรรมการ
6. นายอรุณรวี เกิดสมบัติ
วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช
กรรมการ
7. นายปรินทร สีเที่ยงธรรม
วิทยาลัยสารพัดชางสุมทรปราการ
กรรมการ
8. นายสุรสิงห ศรีชะตา
วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาชางกลโรงงาน
1. นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ประธานกรรมการ
2. นายสนธยา
รอสูงเนิน
วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส
กรรมการ
3. นายกรีพล
ศิริบุญสุข
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ
กรรมการ
/4. นายตวงอัฐ...

4. นายตวงอัฐ
ตุมอญ
5. นายสุรศักดิ์
เทพทอง
6. นายพัชรินทร แกวเจริญ
7. นายศรายุทธ ทองอุทัย
8. นายสุพัฒน ศรีสัมฤทธิ์
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ
1. จาสิบเอกสมพร ชูทอง
2. นางสาวจิตราวรรณ บุตราช
3. นายพิรชัช
ชังเภา
4. นายวัชรศักดิ์ ดาราศาสตร
5. นายธีระพงศ คชเสน
6. นายธนวัฒน จิตตใจฉ่ํา
๗. นายชาญณรงค สวนพาณิชย
สาขาวิชาชางไฟฟา
1. นายสมบัติ
นาหลวง
2. นายทนง
ทองมาก
3. นายเฉลิมศักดิ์ พงษกลาวขํา
4. นายธีระยุทธ นุยนุน
5. นายธีรพงษ
เรือลม
6. นายสุริยา
เสนา
สาขาวิชาชางเครื่องทําความเย็น
1. นายอาชวิศร ถาวรสุข
2. นายชยพล
โพธิ
3. นางวิจิตรา
แสงศรี
4. นายอนุศักดิ์ แตงภู
4. นายทศทิศ
วินิจฉัยภาค
สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส
1. นายอนุชิต
อรรถานิธี
2. นายชัยพัฒนพงษ ภูสัตยคํา
3. นายกฤตพล รามสวัสดิ์
4. นายไพโรจน พอใจ
5. นายเฉลิมชัย สุขสมบูรณ
6. นายวชิระ
ไชยสิงห
7. นายปกรณ
สุขพูลผล
8. นายสุธาพัฒน ภูริอริยฐานนท

วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก
ประธานกรรมการ
หนองจอก
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษก
กรรมการ
หนองจอก
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพอูทอง
กรรมการ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก กรรมการและเลขานุการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางระยอง
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางแพร
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางนครศรีธรรมราช
กรรมการและเลขานุการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการและเลขานุการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี
ประธานกรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางพัทลุง
กรรมการ
วิทยาลัยเทคนิคนาน
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางกาญจนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
/สาขาวิชา...

สาขาวิชาชางกอสราง
1. นายโสรัฐ
นาคทัต
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพบานแพว ประธานกรรมการ
2. นายสัญญา
บุรา
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
กรรมการ
3. นายสุเชษฐ
อาจสมโภชน
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
กรรมการ
4. นายบัณฑิต
ทองคํา
วิทยาลัยเทคนิคนาน
กรรมการ
5. นายอาทิตย
สุทธพันธ
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ
กรรมการ
6. นายเอกอนันต หวังนิเวศนกุล
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบัญชี
1. นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
ประธานกรรมการ
พระนครศรีอยุธยา
2. นางสุชาดา
เทพพิบูล
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
3. นางสุวะดี
เพชรจํารัส
วิทยาลัยสารพัดชางนราธิวาส
กรรมการ
4. นางกมลมาศ
หมาดหมาน
วิทยาลัยสารพัดชางกระบี่
กรรมการ
5. นางสาวอัศณีย เวทวัง
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
6. นางพชรมน
ซื่อตรง
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาการเลขานุการ
1. นางคนึงลักขณ แสงประเสริฐ
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
ประธานกรรมการ
พระนครศรีอยุธยา
2. นางพชร
พุทธิเนตร
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
3. นางสุกญ
ั ญา
แยมยิ้ม
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
4. นางสาวแพรวพรรณ บุญฤทธิ์มนตรี วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร
1. นายประภาส
คงสบาย
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
ประธานกรรมการ
บรรหาร-แจมใส
2. นางสุทิศา
ออนสมกฤษ
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี
กรรมการ
3. นางมรกต
จันทรเจริญ
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี
กรรมการ
4. นางกันนิกา
มะลิตัน
วิทยาลัยสารพัดชางขอนแกน
กรรมการ
5. นางสาวอพรรัตน บุญรักษา
วิทยาลัยสารพัดชางสกลนคร
กรรมการ
6. นางสาวอรุณี
สุขชวย
วิทยาลัยสารพัดชางชุมพร
กรรมการ
7. นางสมจิตร
อุระงาม
วิทยาลัยสารพัดชางสระแกว
กรรมการ
8. นายสุวิทย
เดือนดาว
วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาโลจิสติกส
1. นายวศินวุฒิ
พุทธศิริรังษี
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย
ประธานกรรมการ
2. นางสาวเครือฟา อุทธิยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์
คงคามี
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทรราชินีมุกดาหาร
กรรมการ
4. นางชนาธิป
อรุณสุรัตน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
กรรมการและเลขานุการ
/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
สาขาวิชาการทองเที่ยว
1. นางธารทิพย
พัชรมณีปกรณ รองผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
ประธานกรรมการ
การทองเที่ยวกรุงเทพ
2. นางกนกพรรณ คุณาจารย
วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ
กรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน เหลาตระกูล วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
กรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ฤทธา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
กรรมการ
5. นางกุลสิ รา
สุวรรณ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยว กรรมการและเลขานุการ
กรุงเทพ
สาขาวิชานวดแผนไทย
1. นายสมนึก
พุมขุน
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา
เจริญภัทรเภสัช คลินิกราชาวดีการแพทยแผนไทย
กรรมการ
3. นางรัติยา
ชัยเทือง
วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี
กรรมการ
4. นางธนัชพร
คุมเมือง
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
กรรมการ
5. นางสายสุนี
ทองดีนอก
วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
กรรมการ
6. นางกนกพรรณ คุณาจารย
วิทยาลัยสารพัดชางอุตรดิตถ
กรรมการ
7. นางแสงรัศมี
ปนทอง
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
กลุมวิชาภาษา
1. นายพิศิษฐ
พลแกว
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
ประธานกรรมการ
2. นางวารี
ฤทธิโยธี
วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี
กรรมการ
3. นางคนึงนิจ
แววประเสริฐ วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
4. Miss Jin
Chaoyang
วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
กรรมการ
5. Mr. Jang
Ghuangyil
วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
กรรมการ
6. Miss Li
Jia-Fu
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ
กรรมการ
7. นางศรีสรุ างค
อนุชาติกิจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
กรรมการ
8. นายทรงวุฒิ
อุดวงค
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
กรรมการ
9. นายปลิว
ตอเจริญ
ขาราชการบํานาญ
กรรมการ
10. นางจิราภา
บุพพโก
วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม
1. นางจําเรียง
หนูดํา
ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
ประธานกรรมการ
นครศรีธรรมราช
2. นายสมศักดิ์
อัตโสภณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรรมการ
3. นายนพดล
บุญยัง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
กรรมการ
4. นายวิทยา
สุริยา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
กรรมการ
5. นายทวิพจน
บุญเหลือ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
6. นายทศพร
ถังมณี
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
7. นายกิติศักดิ์
พุทธรัตน
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
8. นายสมพัก
บัวหลวง
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
/สาขาวิชา...

สาขาวิชาออกแบบ
1. นางจําเรียง

หนูดํา

2. นางสาววราภรณ ทิมประดับ
3. นางสาวศริญญา วรจันทร
4. นางศุลีพร
ใบไพศาล
5. นางอัปสร
ชายโอฬาร
6. นายอุทัย
สันติวีรยุทธ
7. นางสาวนิภาพรรณ คงแกว
สาขาวิชาวิจิตรศิลป
1. นางจําเรียง
หนูดํา
2. นายธราธร
แกวโสนด
3. นางวิสา
เพ็ชรธงไชย
4. นายชัยภัทร
สอนเครือ
5. นายหมัดหนูด บุญเทียม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
1. นางจําเรียง
หนูดํา

ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
ประธานกรรมการ
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
ประธานกรรมการ
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ
ผูอํานวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรม
ประธานกรรมการ
นครศรีธรรมราช
วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี
กรรมการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
กรรมการ
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช กรรมการและเลขานุการ

2. นายจิรายุศ
3. นางสาวลัดดา
4. นายวีรศักดิ์
สาขาวิชาพยากรณ
1. นายธนกฤต

จิราวัลย
มุขแจง
ยินดี

2. นายณัทกิจพัฒน
3. นางสมพร
4. นายพีระพล
สาขาวิชาดนตรี
1. นายสมนึก
2. นายสนธิ
3. นายระวิ
4. นายพิพัฒน
5. นายสุรัตน
6. นายสมนึก
7. นายสุรพล
8. นายสุบัน

หอมวิจิตรกุล
อภิสิทธิสกุล
แพถนอม

รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
สมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ

พุมขุน
ภูละมูล
ดาบทอง
ทองระอา
อมราภรณพสิ ุทธิ์
อุนแกว
นามเสนา
แพงบุปผา

ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
ประธานกรรมการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
กรรมการ
รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางอุดรธานี
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
กรรมการ
วิทยาลัยสารพัดชางราชบุรี
กรรมการ

แยมเผื่อน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

/9. นายสุริยา...

9. นายสุริยา
มันตะรักษ
วิทยาลัยสารพัดชางพิจิตร
กรรมการ
10. นายพิทักษ
ขจรธรรมรักษ วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง
กรรมการ
11. นายเจริญ
ธรรมชาติ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล
กรรมการ
12. นายกฤษฎี
ศรีจามร
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี
กรรมการ
13. นางนิสสานารถ ตรีเพ็ชร
วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี
กรรมการ
14. นายสุชาติ
สิมมี
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาผาและเครื่องแตงกาย
1. นายชูชาติ
พรามจร
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางชัยภูมิ
ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย
พงศสรอยเพ็ชร วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
3. นางบุษบา
เจียมเกาะ
วิทยาลัยสารพัดชางลพบุรี
กรรมการ
4. นางพนิดา
พฤกภูษณ
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการ
5. นางวันทนีย
ถวิลการ
วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
กรรมการ
6. นางสุทธิลักษณ เกิดสวางกุล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
กรรมการ
7. นางสาวสุวลี
บุญญามณี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
กรรมการ
8. นางสาวอรรยา นุสีวอ
วิทยาลัยสารพัดชางขอนแกน
กรรมการ
9. นางมนัสนันท จันทรศักดิร์ า
วิทยาลัยสารพัดชางตรัง
กรรมการ
10. นางรัตนา
บํารุงวงศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
กรรมการ
11. นางสาวประภา ทําจะดี
วิทยาลัยสารพัดชางบรรหาร-แจมใส
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
1. นางยุพิน
พิมศร
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
ประธานกรรมการ
2. นางมาลี
ทองคํา
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
3. นางสาวสิรินีย แซตัน
วิทยาลัยสารพัดชางตรัง
กรรมการ
4. นางสาวนฤมล ทรัพยสําราญ วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรสงคราม
กรรมการ
5. นางณัชชา
กุมาวรสิงห
วิทยาลัยสารพัดชางอุบลราชธานี
กรรมการ
6. นางพรพรหม
หาญเจริญ
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลวง
กรรมการ
7. นางรัมภา
ศิริวงศ
วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง
กรรมการ
8. นายสมภพ
อุตสาหะ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กรรมการ
9. นางจารุพรรณ สุขสมบูรณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน
กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี
นอยใจบุญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
กรรมการ
11. นางกัลยาณี
ไขมุกข
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม
กรรมการ
12. นางอุมาพร
แขดอน
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค
กรรมการและเลขานุการ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรทั่วไป
กลุมงานเสริมสวย
1. นายเจนวิทย
ครองตน
ผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสุมทรปราการ ประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ
โอภาโส
วิทยาลัยสารพัดชางจันทบุรี
กรรมการ
3. นางชฤทธิพร
คงธนเกริก
วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
กรรมการ
4. นายศิวพร
วรวิทย
วิทยาลัยสารพัดชางกาฬสินธุ
กรรมการ
/5. นางพิชญพิมล...

5. นางพิชญพิมล
6. นางสาวกัลยา
7. นายระพีพฒ
ั น
กลุมงานตัดผมชาย
1. นายเริงศักดิ์

เลิศสุริยะกุล
มะหะหมัด
ศรีทะ
ใจสําราญ

วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
วิทยาลัยสารพัดชางสงขลา
วิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชาง
ประธานกรรมการ
นครราชสีมา
2. นายสุวรรณ
พรมบุญ
วิทยาลัยสารพัดชางเพชรบูรณ
กรรมการ
3. นายสมาน
บุตรกะอะ
วิทยาลัยสารพัดชางยะลา
กรรมการ
4. นางชลธิชา
ตนโพธิ์
วิทยาลัยสารพัดชางนครราชสีมา
กรรมการและเลขานุการ
กลุมงานดอกไมประดิษฐ, งานแกะสลัก, งานสมุนไพร, งานบริบาล
1. นางสาววิภาวรรณ สุขสวัสดิ์
รองผูอํานวยการวิทยาลัยสารพัดชางสี่พระยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรินทร เลี้ยงสุข
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
3. นางธนภร
ฤทธิเกษม
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎรธานี
กรรมการ
4. นางพรสวรรค สระบัว
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กรรมการ
5. นางสาวรัชนีพร รักเรือง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร
กรรมการ
6. นางจรรยา
สุวรรณประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
กรรมการ
7. นายชานนท
บุรี
วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการ
8. นางปทมา
พงศพัชราพันธ วิทยาลัยสารพัดชางธนบุรี
กรรมการ
9. นางสุวรรณี
พุกภิญโญ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
กรรมการ
10. นางวัชรี
โอวธีระกุล
วิทยาลัยสารพัดชางพระนคร
กรรมการ
11. นางเอกกาญจน พรหมเกิด
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการ
12. นางพชร
พุทธิเนตร
วิทยาลัยสารพัดชางนครหลง
กรรมการ
12. นางวรรณา
อาภาอดุล
วิทยาลัยสารพัดชางสีพ่ ระยา
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการทําหนาที่
1. จัดเตรียมขอมูล ทางวิชาการ รวมกันพัฒ นาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ ใน
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ ใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ
ชุมชน
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ
1. นายพนมพร
แฉลมเขตต
หนวยศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
2. นายชาตรี
ชนานาฎ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
3. นางสาวปยวีร จุติพงษรกั ษา หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
4. นางสาวโสภี
นิลรักษ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
5. นายประพนธ
จุนทวิเทศ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
6. นางวิยดา
วัฒนาเมธี
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
7. นางศศิธร
กุลสิรสิ วัสดิ์
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวขนิษฐา นามวงค
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการทําหนาที่
1. ติดตามและประเมินผลในระหวางดําเนินโครงการและหลัง ดําเนินโครงการ สรางเครื่องมือ เก็บ
รวบรวมขอมูล บันทึกขอมูล วิเคราะห/ประเมินผล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการเอกสารวิชาการ การเงินและพัสดุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวโสภี
นางธัญญาภรณ
นายอภิวัชร
นางสาวปยวีร
นางวิยดา
นางเฉลิมศรี

7. นางสาววัชรี
8.
9.
10.
11.

นางสาววันวิสาข
นายประพนธ
นางสาวขนิษฐา
นางสาวชุลีพร

นิลรักษ
จําลองกุล
พจนจริ าภรณ
จุติพงษรกั ษา
วัฒนาเมธี
เกตากุล
บุตระคํา
สงวนสัตย
จุนทวิเทศ
นามวงค
วรรณบัณฑิตย

หนวยศึกษานิเทศก
ประธานกรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
กรรมการ
และกรุงเทพมหานคร
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
กรรมการ
และกรุงเทพมหานคร
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและเลขานุการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หนวยศึกษานิเทศก
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการทําหนาที่
1. การเบิกจายเงินงบประมาณโครงการ การจัดซื้อ/จัดจาง เอกสารการพิมพ การลงทะเบียนและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
2. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ.2558

คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่
/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ
(เพิ่มเติม)
อนุสนธิคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 836/2558 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพเพื่อผลิตกําลังคนที่มี
สมรรถนะและคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงคสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
ตามลักษณะภูมิภาคและยุทธศาสตรของจังหวัด ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจําเปนตองมีหลักสูตรที่มุงเนนสมรรถนะ
อาชีพ และเปดโอกาสใหชุมชน สถานประกอบการและหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพัฒนา เพื่อใหมั่นใจวา
ผูสําเร็จการศึกษามีความรู ทักษะ ประสบการณในงานอาชีพ รวมทั้งมีเจตคติและกิจนิสัยที่พึงประสงค สามารถนําไป
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาตนเองและงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินโครงการ
พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุงเนนสมรรถนะอาชีพ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค จึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติม ดังนี้
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางกอสรางระบบขนสงทางราง
1. นายไชยนันท แสงเมฆา
ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
2. นายณัฎฐกฤศ สาธินีเศษฐ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
3. นายอภิชาต
สรอยระยา
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ
4. นายสมชาติ
บุญศรี
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต
5. นายอํานวย
ขมิ้นเครือ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
6. นายอิทธิวัฒน สุวรรณรังสิมา วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
7. นายสมศักดิ์ แกวพันธ
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
8. นายวิชัย
ตันติราพันธ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
9. นายสมควร
รุงเรือง
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
10. นายธํารงศักดิ์ หมินกาหลีม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ
11. นายมาโนช
รังษีมณีรัตน วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
12. นายสมศักดิ์ วรรณชนะ
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

มิถุนายน พ.ศ.2558

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

