
 

 

 

 
 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชันสูง 

พุทธศักราช 2563 

 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 

สาขาวชิาเทคนิคเครืองกล 
 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

  





เอกสารประกอบ 

การขออนุญาตใช้หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง 

พทุธศักราช  
 

ประเภทวชิาเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 
 

  สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิศวกรรมเครืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 



เอกสารประกอบ 

การขออนุญาตใช้หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช  

ประเภทวิชา เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 

สาขาวชิาเทคนิคเครืองกล 
 

1. ชือหลักสูตรทีขออนุญาตใช้ 

 หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง (ปวส.) พุทธศกัราช  ประเภทวชิาเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า

สาขาวชิาเทคนิคเครืองกล 
 

2. หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

 สาขาวศิวกรรมเครืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 

3. ความสําคัญของปัญหา/หลกัการและเหตผุล 
 

จากมาตรการผลกัดนั "ยานยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle) ประเทศไทยมีเป้าหมายทีจะลดก๊าซเรือนกระจก

ลง 20-25% ภายในปี พ.ศ.2573 โดยมีนโยบายส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มแทน

นาํมนัเชือเพลิงในระบบขนส่งของประเทศรวมทงั "นวตักรรมยานยนต์ไฟฟ้า" หรืออุตสาหกรรมยานยนต์

สมยัใหม่ (Next-generation Automotive) เป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายทีสําคัญในการขับเคลือน

เศรษฐกิจของประเทศ โดยรัฐบาลวางแผนระยะยาว 20 ปี แบ่งเป็น 3 ระยะ 

ระยะที 1 ปี 2559-2560 เตรียมความพร้อมดา้นกฎหมายการขออนุญาตและการสนบัสนุนการวิจยั เรือง 

แบตเตอรี นาํร่องกลุ่มรถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะขององคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ และนาํเขา้รถยนต์ไฟฟ้า

โดยมีการยกเวน้ภาษีอากรนาํเขา้ รวมถึงเตรียมความพร้อมดา้นสถานีอดัประจุยานยนตไ์ฟฟ้าในอนาคต โดย

กรมการขนส่งทางบก ดาํเนินการเสนอร่างประกาศ เรืองกาํหนดกาํลงัของมอเตอร์ไฟฟ้าทีใชข้บัเคลือน ตาม

กฎหมายวา่ดว้ยยานยนต ์และแนวทางการใชย้านยนตไ์ฟฟ้าขนาดเลก็อยา่งปลอดภยั 

ระยะที 2 ปี 2561-2563 การขยายผลการดาํเนินการงานกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ และเตรียมความพร้อม

สําหรับส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล รวมทังวิจัยอย่างเข้มข้นต่อเนือง ทังเรืองสมรรถนะแบตเตอรี 

มอเตอร์ รูปแบบค่าบริการ มาตรฐานจุดบริการสถานีอดัประจุใหเ้พียงพอ และมาตรการจูงใจใหภ้าคเอกชน

ลงทุน 
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รูปที 1 แผนการขบัเคลือนภารกิจดา้นพลงังานเพือส่งเสริมการใชง้านยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย 

ทีมา : สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 

ระยะที 3 ปี 2564-2579 ขยายผลการศึกษาส่งเสริมไปยงัยานยนต์ไฟฟ้าส่วนบุคคล และคาดหวงัว่ายาน

ยนตไ์ฟฟ้าจะเขา้มาแทนทีรถนาํมนัไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบตามแผนส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า แสดงดงัรูปที 1 การ

เตรียมความพร้อมเพือรองรับการดาํเนินตามแผนขบัเคลือนภารกิจดา้นพลงังานเพือส่งเสริมการใชง้านยาน

ยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย  

โดยในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนั การ

ดาํเนินการทางธุรกิจ ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพือลดตน้ทุน และเพิมประสิทธิภาพในหน่วยงานภาครัฐ 

รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ดงันัน หลกัสูตรนีจึงจัดทาํขึนเพือตอบรับการขยายตวัอุตสาหกรรมเดิมทีมี

ศกัยภาพในการต่อยอด (First S-curve) ดา้นอุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่โดยมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตในดา้น

งานออกแบบวิจัย และพัฒนาด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนํามาประยุกต์ใช้งานได้จริง และตอบสนอง

อุตสาหกรรมเป้าหมายทีมีศกัยภาพจะเป็นปัจจัยขบัเคลือนเศรษฐกิจ (New – Growth Engine) ของประเทศ 

รวมถึงแผนการวิจยั และพฒันายานยนต์พลงังานทางเลือกภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ฉบบัที  

และโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  

 

4. วตัถุประสงค์ 

  .  เพือใหมี้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ มีทกัษะดา้น

เทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า 

  .  เพือใหมี้ทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ 

ทกัษะประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพเกียวกบัยานยนตไ์ฟฟ้า 

  .  เพือใหมี้ปัญญา มีความคิดสร้างสรรคมี์ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน บริหารจดัการ 

ตดัสินใจ แกปั้ญหา ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพ มีทกัษะการเรียนรู้ แสวงหาความรู้และ

แนวทางใหม่ ๆ มาพฒันาตนเองและประยกุตใ์ชใ้นการสร้างงานใหส้อดคลอ้งกบัวชิาชีพและการพฒันางาน

อาชีพยานยนตไ์ฟฟ้าอย่างต่อเนือง 
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 .  เพือใหมี้เจตคติทีดีต่ออาชีพมีความมนัใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพรักงานรักหน่วยงานสามารถ

ทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้มีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 

 .  เพือใหมี้บุคลิกภาพทีดีมีคุณธรรม จริยธรรมซือสตัย ์มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทงัร่างกาย

และจิตใจเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพเกียวกบัยานยนตไ์ฟฟ้า 
 

.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 
 

 มีความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ มีทกัษะด้านเทคโนโลยียานยนต์

ไฟฟ้า สามารถตดัสินใจวางแผนและแกไ้ขปัญหา ประยุกต์ใชค้วามรู้ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศ

และการสือสารในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานด้านยานยนต์ไฟฟ้ารวมทงับริหารจดัการประสานงานและ

ประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพซ่อมบาํรุงยานยนต์ไฟฟ้าดว้ยตนเอง การบริการระบบประจุไฟฟ้าและกักเก็บ

พลงังานยานยนตไ์ฟฟ้าบริการระบบขบัเคลือนและส่งกาํลงัยานยนตไ์ฟฟ้าบริการระบบควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้าได ้
 

6. กาํหนดการเปิดสอน 

จะเริมเปิดดาํเนินการสอนตงัแต่ภาคการศึกษา  ปีการศึกษา  
 

7. อาจารย์ผู้สอน  (เฉพาะในส่วนของสถานศึกษา) 
 

7.1 อาจารยผ์ูส้อนประจาํหลกัสูตร 

ลาํดบัที ชือ – ชือสกุล ตําแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิาเอก 

ใบประกอบ

วชิาชีพครู 

มี ไม่มี 

1 นายจีราวชิช ์นาคภกัดี อาจารย ์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมเครืองกล) 

 (เทคโนโลยีอณุหภาพ)   

 (วศิวกรรมเครืองกล) 

  

2 นายนาวี นนัต๊ะภาพ อาจารย ์ วศ.ม.  

คอ.บ. 

(วศิวกรรมเครืองกล) 

(วิศวกรรมเครืองกล) 

  

3 นายเรวฒั คาํวนั อาจารย ์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

 (วศิวกรรมเครืองกล) 

 (วศิวกรรมเครืองกล) 

  

4 นายสวสัดิ  กีไสย ์

 

อาจารย ์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมเครืองกล) 

 (วศิวกรรมเครืองกล) 

  

5 นายเมธสั ภทัทิยธนี อาจารย ์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

 (วิศวกรรมพลงังาน) 

 (วศิวกรรมเครืองกล) 

  

6 นายสมาน ดาวเวียงกนั อาจารย ์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมพลงังาน) 

 (วศิวกรรมเครืองกล) 
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. จํานวนนกัศึกษา 

 จาํนวนนกัศึกษา ทีจะเขา้ศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (แผนการรับนกัศึกษา) 
 

นกัศึกษา 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) 

ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

ชนัปีที  30 30 30 30 

ชนัปีที   30 30 30 

รวมทังหมด 30 60 60 30 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา  30 30 30 

 

ลาํดบัที ชือ – ชือสกุล ตําแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 
สาขาวชิาเอก 

ใบประกอบ

วชิาชีพครู 

มี ไม่มี 

7 นายศรีธร  อุปคาํ อาจารย ์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมเครืองกล) 

(วิศวกรรมเครืองกล) 

  

8 ธวชัชยั อุนใจจม 

 

อาจารย ์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมเครืองกล) 

(วิศวกรรมเครืองกล) 

(วิศวกรรมเครืองกล) 

  

9 นายรณชาติ  มนัศิลป์ อาจารย ์ วศ.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมเครืองกล) 

 (วศิวกรรมเครืองกล) 

(วิศวกรรมเกษตร) 

  

8 นายจีรศกัดิ  ปัญญา อาจารย ์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

(วิศวกรรมเครืองกล) 

 (วศิวกรรมเครืองกล) 
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9. สถานทีและอุปกรณ์การสอน 

9.1 อาคารสถานที (หอ้งเรียนทฤษฎี/ปฏิบติั หอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ฯลฯ) ทีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

ที รายการ จํานวน หมายเหตุ 

1 
โรงงานช่างยนต ์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1  

2 
โรงงานช่างยนต ์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1  

3 
โรงงานช่างยนต ์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1  

4 
อาคารสาขาวศิวกรรมเครืองกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนา ตาํบลหว้ยแกว้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1  

5 
อาคารคณะวศิวกรรมศาสตร์ C  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลลา้นนา ตาํบลป่าป้อง อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชียงใหม่ 

1  

    

    
 

9.2 ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์การสอน 

ท ี รายการ จํานวน หมายเหตุ 

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบการสอนทีมอียู่แล้ว 

1 เครืองทดสอบแรงมา้   ชุด  

2 ชุดควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์  ชุด  

3 ชุดวเิคราะห์การเผาไหม ้  ชุด  

4 ชุดการเรียนอนาล็อกและดิจิตอล  ชุด  

5 เครืองตงัศูนยล์อ้  ชุด  

6 Inspection line 1ชุด  

7 ชุดทดสอบอุโมงลม  ชุด  

    

รายการครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบการสอนทีจะจัดหาเพมิเตมิในอนาคต 

1 ชุดปฏิบติัการแบตเตอรีรถไฟฟ้าและการจดัการพลงังาน  ชุด  

2 ชุดปฏิบติัการสาธิตยานยนตไ์ฟฟ้าและระบบควบคุมรถยนต์

ไฟฟ้า 

 ชุด  

2 ชุดปฏิบติัการระบบปรับอากาศยานยนตแ์ละระบบควบคุม  ชุด  
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ท ี รายการ จํานวน หมายเหตุ 

4 ชุดปฏิบติัการสาธิตยานยนตไ์ฮบริดและระบบควบคุมยาน

ยนต์ไฮบริด 

 ชุด  

5 ชุดปฏิบติัการอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนตแ์ละตวัรับรู้ยานยนต์  ชุด  

6 ชุดปฏิบติัการหาขอ้บกพร่องของมอเตอร์ และชุดขบัเคลือน

ไฟฟ้า-เชิงกล จา้นวน 1 ชุด (MOTOR DIAGNOSIS AND 

ELECTROMECHANICAL BRAKE/STEERING) 

 ชุด  

7 ชุดปฏิบติัการ CAN BUS แบบแยกโมดูล  ชุด  

8 ชุดปฏิบติัการระบบ E-mobility ในยานยนต์ไฟฟ้าสมยัใหม่ 

และโปรแกรมควบคุม  

 ชุด  

9 ชุดปฏิบติัการระบบประจุไฟฟ้าในยานยนตแ์ละ

โปรแกรมควบคุม 

 ชุด  

10 เครืองวเิคราะห์สมรรถนะยานยนต์ไฮบริดและยานยนต์

ไฟฟ้า 

 ชุด  

11 เครืองวเิคราะห์สมองกลและสญัญาณเซ็นเซอร์ในยานยนต ์  ชุด  

12 เครืองวเิคราะห์ฉนวนแรงดนัสูง 1000 v สําหรับแบตเตอรี 

หรือแหล่งจ่าย ของยานยนตไ์ฮบริด และยานยนตไ์ฟฟ้า 

 ชุด  
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10. แผนการเรียน ระบุตวัอยา่งแผนการจดัการศึกษา ตามจาํนวนระยะเวลาของการศึกษาในหลกัสูตรทีขอเปิดสอน 

แผนการเรียน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  พทุธศักราช  

ประเภทวิชา สาขาวชิาเทคนิคเครืองกล  สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 

ภาคเรียนที    ปีการศึกษา 2565 

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ชัวโมง/สัปดาห์ 

 . หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง     

30000-110X กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 0 3  

30000-1201 ภาษาองักฤษเพอืการสือสาร 2 2 3  

30000-1301 

 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและ

สิงแวดลอ้ม 

2 2 3  

30000-140X กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 3 0 3  

30000-150X กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 3 0 3  

      

 . หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ     

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน     

30100-0101 กลศาสตร์วศิวกรรม 3 0 3  

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ     

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพเลือก     

30101-2601 เทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า 2 0 2  

     .  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ     

     .  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

    

 . หมวดวชิาเลือกเสรี 

 

    

 . กจิกรรมเสริมหลกัสูตร     

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0 2 0  

รวมทังสิน 18 6 20 .......... 
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แผนการเรียน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  พุทธศักราช 5 

ประเภทวิชา สาขาวชิาเทคนิคเครืองกล  สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 

ภาคเรียนที    ปีการศึกษา 2565 

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ชัวโมง/สัปดาห์ 

 . หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง     

     .  กลุม่วชิาภาษาไทย     

     .  กลุม่วชิาภาษาต่างประเทศ     

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบตัิงาน 1 2 2  

     .  กลุม่วชิาวิทยาศาสตร์     

30000-140X     .  กลุม่วชิาคณิตศาสตร์ 3 0 3  

     .  กลุม่วชิาสังคมศาสตร์     

     .  กลุม่วชิามนุษยศาสตร์     

30000-160X กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

 

2 0 2  

 . หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ     

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน     

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ     

30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์ 3 0 3  

30101-2004 งานเขียนแบบชินส่วนเครื
ื
องกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 2 3 3  

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพเลือก     

30101-2104 

30101-2603 

งานไฟฟ้ายานยนต ์

งานระบบขบัเคลือนและส่งกาํลงัยานยนตไ์ฟฟ้า 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

 

30101-2605 

 

30101-2606 

งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์

ไฟฟ้า 

งานระบบเครืองล่างยานยนต์ไฟฟ้า 

2 

 

1 

3 

 

3 

3 

 

2 

 

     .  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ     

     .  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ     

 . หมวดวชิาเลือกเสรี     

      

 . กจิกรรมเสริมหลกัสูตร     

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  0 2 0  

รวมทังสิน 18 19 24 .......... 
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แผนการเรียน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  พุทธศักราช 5 

ประเภทวิชา สาขาวชิาเทคนิคเครืองกล  สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 

ภาคเรียนที    ปีการศึกษา 2566 

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ชัวโมง/สัปดาห์ 

 . หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง     

     .  กลุม่วชิาภาษาไทย     

     .  กลุม่วชิาภาษาต่างประเทศ     

     .  กลุม่วชิาวิทยาศาสตร์     

     .  กลุม่วชิาคณิตศาสตร์     

     .  กลุม่วชิาสังคมศาสตร์     

     .  กลุม่วชิามนุษยศาสตร์     

30000-160X กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

 

2 0 2  

 . หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ     

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน     

30100-0104  แมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2 2 3  

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ     

30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครืองกล 3 0 3  

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพเลือก     

30101-2104 

30101-2604 

งานปรับอากาศยานยนต ์

ระบบควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้า 

2 

1 

3 

3 

3 

2 

 

30101-2607 งานตรวจวเิคราะห์ยานยนตไ์ฟฟ้า 1 3 2  

     .  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ     

     .  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

 

    

 . หมวดวชิาเลือกเสรี     

30000-920X วชิาเลอืกเสรี 1 

 

1 2 2  

 . กจิกรรมเสริมหลกัสูตร     

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  2 0 2  

รวมทังสิน 14 13 19  
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แผนการเรียน หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง  พุทธศักราช  

ประเภทวิชา สาขาวชิาเทคนิคเครืองกล  สาขางาน เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 

ภาคเรียนที    ปีการศึกษา  

รหัสวิชา รายวิชา ท ป น ชัวโมง/สัปดาห์ 

 . หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง     

     .  กลุม่วชิาภาษาไทย     

     .  กลุม่วชิาภาษาต่างประเทศ     

     .  กลุม่วชิาวิทยาศาสตร์     

     .  กลุม่วชิาคณิตศาสตร์     

     .  กลุม่วชิาสังคมศาสตร์     

     .  กลุม่วชิามนุษยศาสตร์ 

 

    

 . หมวดวชิาสมรรถนะวิชาชีพ     

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน     

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1 2 2  

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ     

30101-2006 งานเครื
ื
องสูบและเครื

ื
องอดัอากาศ 2 3 3  

     .  กลุม่สมรรถนะวชิาชีพเลือก     

30101-2602 

30101-2608 

แบตเตอรีและระบบประจุไฟฟ้ายานยนตไ์ฟฟ้า 

การบริหารจดัการธุรกิจบริการยานยนตไ์ฟฟ้า 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

 

30101-2609 เทคโนโลยคีวามปลอดภยัยานยนตไ์ฟฟ้า 1 2 2  

     .  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ     

 

30101-8501 

    .  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

โครงงาน 

 

* 

 

* 

 

4 

 

 . หมวดวชิาเลือกเสรี     

30000-920X 

 

วชิาเลือกเสรี 2 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

 . กจิกรรมเสริมหลกัสูตร     

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  2 0 2  

รวมทังสิน 9 15 19  

 



 

 

คาํนํา 
 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช   เป็นหลกัสูตรทีพฒันาขึน เพือใช้ 

ในการจดัการศึกษาดา้นวิชาชีพระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง และเพือยกระดบัการศึกษาวิชาชีพของ

บุคคลให้สูงขึน สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตาม

กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนยดึโยงกบั

มาตรฐานอาชีพ โดยเนน้การเรียนรู้สู่การปฏิบติั เพือพฒันาสมรรถนะกาํลงัคนระดบัเทคนิค รวมทงัคุณธรรม 

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและกิจนิสยัทีเหมาะสมในการทาํงาน  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการกาํลงัคน

ของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม และสามารถประกอบอาชีพอิสระได ้โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกระบบ

และวิธีการเรียนไดอ้ย่างเหมาะสมตามศกัยภาพ ตามความสนใจและโอกาสของตน  ส่งเสริมให้มีการประสาน

ความร่วมมือเพือจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน สถานศึกษา หน่วยงาน 

สถานประกอบการและองคก์รต่าง ๆ ทงัในระดบัชุมชน ระดบัทอ้งถินและระดบัชาติ 
 

 การพฒันาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พุทธศกัราช   สาํเร็จลงไดด้ว้ยความร่วมมือ

อย่างดียิงจากหน่วยราชการ สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ศึกษานิเทศก ์ครูผูส้อน ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิทงัภาครัฐ

และภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดงัรายนามทีปรากฏ ซึงไดอุ้ทิศสติปัญญา ความรู้และประสบการณ์ 

เพือการพฒันาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเป็นสาํคญั ในการนี สาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จึงขอขอบคุณผูมี้ส่วนร่วมในการดาํเนินการทุกท่านไว ้ณ ทีนี 

 

 

 

 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 2563 

  



 

 

สารบัญ 
 หน้า 

ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร 

เรือง ให้ใช้หลกัสูตรประกาศนยีบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 
 

คาํสังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เรือง อนุมตัหิลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช  

o หลกัการของหลกัสูตร ...................................................................................................................... 1 

o จุดหมายของหลกัสูตร....................................................................................................................... 2 

o หลกัเกณฑก์ารใชห้ลกัสูตร ............................................................................................................... 3 

o การกาํหนดรหสัวิชา........................................................................................................................ 11 
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o มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ............................................................................................................. 14 

o โครงสร้างหลกัสูตร ........................................................................................................................ 19 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง 

พุทธศักราช 2563 
 

หลกัการของหลกัสูตร 
 

 

1. เป็นหลกัสูตรระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชันสูง เพือพฒันากาํลงัคนระดับเทคนิคให้มีสมรรถนะ 

มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพไดต้รงตามความตอ้งการของ

ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพอิสระ สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ

แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแห่งชาติ 
 

2. เป็นหลกัสูตรทีเปิดโอกาสให้เลือกเรียนไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เนน้สมรรถนะเฉพาะดา้นดว้ยการปฏิบติัจริง 

สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศกัยภาพและโอกาสของผูเ้รียน เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถเทียบโอนผลการเรียน 

สะสมผลการเรียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ 

สถานประกอบอาชีพอิสระ 
 

3. เป็นหลกัสูตรทีมุ่งเน้นให้ผูส้าํเร็จการศึกษามีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบติัไดจ้ริง 

มีความเป็นผูน้าํและสามารถทาํงานเป็นหมู่คณะไดดี้ 
 

4. เป็นหลกัสูตรทีสนบัสนุนการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกนัระหว่างหน่วยงานและองคก์ร 

ทีเกียวขอ้ง ทงัภาครัฐและเอกชน 
 

5. เป็นหลกัสูตรทีเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทอ้งถิน มีส่วนร่วมในการพฒันาหลกัสูตร

ให้ตรงตามความต้องการและสอดคลอ้งกับสภาพยุทธศาสตร์ของภูมิภาค เพือเพิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัของประเทศ 
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จุดหมายของหลกัสูตร 
 

 

1. เพือให้มีความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ มีทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือสารเพือใช้ในการดาํรงชีวิตและงานอาชีพ สามารถศึกษาคน้ควา้เพิมเติมหรือ

ศึกษาต่อในระดบัทีสูงขึน 
 

2. เพือให้มีทกัษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู้ ทกัษะจาก

ศาสตร์ต่าง ๆ ประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงทางเทคโนโลย ี
 

3. เพือให้มีปัญญา มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการ 

ตัดสินใจ แก้ปัญหา ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ แสวงหา

ความรู้และแนวทางใหม่ ๆ มาพฒันาตนเองและประยกุตใ์ชใ้นการสร้างงานใหส้อดคลอ้งกบัวิชาชีพและ

การพฒันางานอาชีพอยา่งต่อเนือง 
 

4. เพือให้มีเจตคติทีดีต่ออาชีพ มีความมนัใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักหน่วยงาน สามารถทาํงาน

เป็นหมู่คณะไดดี้ มีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ 
 

5. เพือใหมี้บุคลิกภาพทีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซือสตัย ์มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทงัร่างกายและจิตใจ 

เหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพนนั ๆ 
 

6. เพือใหเ้ป็นผูมี้พฤติกรรมทางสงัคมทีดีงาม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด ทงัในการทาํงาน การอยูร่่วมกนั 

มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ทอ้งถินและประเทศชาติ อุทิศตนเพือสังคม เขา้ใจและเห็นคุณค่า

ของศิลปวฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิน ตระหนกัในปัญหาและความสาํคญัของสิงแวดลอ้ม 
 

7. เพือให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็นกาํลงัสาํคญั

ในดา้นการผลิตและใหบ้ริการ 
 

8. เพือให้เห็นคุณค่าและดาํรงไวซึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ปฏิบติัตนในฐานะพลเมืองดี 

ตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
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หลกัเกณฑ์การใช้ 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 
 

 

1. การเรียนการสอน 
 

1.1 การเรียนการสอนตามหลกัสูตรนี ผูเ้รียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุ้กวิธีเรียนทีกาํหนด และ

นาํผลการเรียนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่วมกนัได ้สามารถขอเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบโอนความรู้

และประสบการณ์ได ้

1.2 การจดัการเรียนการสอนเน้นการปฏิบติัจริง สามารถจดัการเรียนการสอนไดห้ลากหลายรูปแบบ 

เพือให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการ วิธีการและการดาํเนินงาน มีทกัษะการปฏิบติังานตามแบบแผน

และปรับตวัไดภ้ายใตค้วามเปลียนแปลง สามารถบูรณาการและประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะทางวิชาการ 

ทีสัมพนัธ์กบัวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ในการตดัสินใจ วางแผน แกปั้ญหาบริหาร

จดัการ ประสานงานและประเมินผลการดาํเนินงานไดอ้ยา่งเหมาะสม มีส่วนร่วมในการวางแผนและพฒันา 

ริเริมสิงใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอื้นและหมู่คณะ รวมทงัมีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ 

เจตคติและกิจนิสยัทีเหมาะสมในการทาํงาน 
 

2. การจดัการศึกษาและเวลาเรียน 
 

2.1 การจดัการศึกษาในระบบปกติสาํหรับผูเ้ขา้เรียนทีสาํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

(ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามทีหลกัสูตรกาํหนด ใช้ระยะเวลา  ปีการศึกษา 

ส่วนผูเ้ขา้เรียนทีสาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูเ้ขา้เรียนทีสาํเร็จการศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาทีกาํหนด ใชร้ะยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 

 ปีการศึกษา และเป็นไปตามเงือนไขทีหลกัสูตรกาํหนด 

2.2 การจดัเวลาเรียนใหด้าํเนินการ ดงันี 

2.2.1 ในปีการศึกษาหนึง ๆ  ให้แบ่งภาคเรียนออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค 

ภาคเรียนละ 18 สัปดาห์ รวมเวลาการวดัผล โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิตตามทีกาํหนด และ

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัอาจเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อนไดอี้กตามทีเห็นสมควร 

2.2.2 การเรียนในระบบชนัเรียน ใหส้ถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัเปิดทาํการสอนไม่นอ้ยกว่า

สปัดาห์ละ 5 วนั ๆ ละไม่เกิน 7 ชวัโมง โดยกาํหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที 
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3. การคดิหน่วยกิต 
 

 ใหมี้จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 83 - 90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑด์งันี 

3.1 รายวิชาทฤษฎีทีใชเ้วลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชวัโมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชวัโมงต่อภาคเรียน 

รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.2 รายวิชาปฏิบติัทีใชเ้วลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ 2 ชวัโมงต่อสัปดาห์ 

หรือ 36 ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.3 รายวิชาปฏิบติัทีใชเ้วลาในการฝึกปฏิบติัในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชวัโมงต่อสปัดาห์ หรือ 

54 ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ทีใชเ้วลาไม่น้อยกว่า 54 ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล 

มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ทีใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า 54 ชวัโมงต่อภาคเรียน 

รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 

3.6 การทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ ทีใชเ้วลาไม่นอ้ยกว่า  ชวัโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล 

มีค่าเท่ากบั  หน่วยกิต 
 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
 

 โครงสร้างของหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 แบ่งเป็น 3 หมวดวิชา และ

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  ดงันี 

4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่นอ้ยกว่า 21 หน่วยกิต 

 4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย 

 4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

 4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

 4.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

 4.1.5 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 

 4.1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่า 56 หน่วยกิต 

 4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน 

 4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

 4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

 4.2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

 4.2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ 

4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

4.4 กิจกรรมเสริมหลกัสูตร (2 ชวัโมง/สปัดาห์)  - หน่วยกิต 
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หมายเหตุ 

1) จาํนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาในหลกัสูตร ให้เป็นไปตามทีกาํหนดไว ้

ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา 

2) การพฒันารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็นรายวิชาบงัคบั

ทีสะทอ้นความเป็นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ดา้นสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซึงยดึโยง

กบัมาตรฐานอาชีพ จึงตอ้งพฒันากลุ่มรายวิชาใหค้รบจาํนวนหน่วยกิตทีกาํหนด และผูเ้รียนตอ้งเรียนทุกรายวิชา 

3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถจดัรายวิชาเลือกตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร และ

หรือพฒันาเพิมตามความตอ้งการเฉพาะดา้นของสถานประกอบการหรือตามยุทธศาสตร์ภูมิภาค เพือเพิม 

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ ทงันี ตอ้งเป็นไปตามเงือนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

ทีประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกาํหนด 

 

5. การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นการจดักระบวนการเรียนรู้โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนักบัภาคการผลิต

และหรือภาคบริการ หลงัจากทีผูเ้รียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกหัดหรือฝึกปฏิบติัเบืองต้นในสถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบันแลว้ระยะเวลาหนึง ทังนี เพือเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

ไดส้มัผสักบัการปฏิบติังานอาชีพ  เครืองมือ เครืองจกัร อุปกรณ์ทีทนัสมยั  และบรรยากาศการทาํงานร่วมกนั  

ส่งเสริมการฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ ซึงจะช่วยให้ผูเ้รียนทาํได ้คิดเป็น 

ทาํเป็นและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนือง  ตลอดจนเกิดความมนัใจและเจตคติทีดีในการทาํงานและการประกอบ

อาชีพอิสระ โดยการจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพตอ้งดาํเนินการ ดงันี 

5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรูปของ

การฝึกงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ในภาคเรียนที 3 และหรือ

ภาคเรียนที 4 โดยใชเ้วลารวมไม่นอ้ยกว่า 320 ชวัโมง กาํหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 4 หน่วยกิต 

กรณีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องการเพิมพูนประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ 

สามารถนาํรายวิชาทีตรงหรือสมัพนัธก์บัลกัษณะงานไปเรียนหรือฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานของรัฐในภาคเรียนทีจดัฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได ้ รวมไม่นอ้ยกว่า 1 ภาคเรียน 

5.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอืน 
 

6. โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

เป็นรายวิชาทีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ศึกษาคน้ควา้ บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์ 

จากสิงทีไดเ้รียนรู้ ลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตงัแต่การเลือกหัวขอ้หรือเรือง 

ทีจะศึกษา ทดลอง พฒันาและหรือประดิษฐคิ์ดคน้ โดยการวางแผน กาํหนดขนัตอนกระบวนการ ดาํเนินการ 

ประเมินผล สรุปและจัดทาํรายงานเพือนําเสนอ ซึงอาจทาํเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได ้ทังนี ขึนอยู่กบั

ลกัษณะของโครงงานนนั ๆ  โดยการจดัทาํโครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพดงักล่าวตอ้งดาํเนินการ ดงันี 
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6.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้ผูเ้รียนจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

ทีสัมพนัธ์หรือสอดคลอ้งกบัสาขาวิชา ในภาคเรียนที 3 และหรือภาคเรียนที 4 รวมจาํนวน 4 หน่วยกิต ใชเ้วลา 

ไม่น้อยกว่า 216 ชั วโมง ทังนี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันต้องจัดให้มีชั วโมงเรียน 4 ชั วโมงต่อสัปดาห์ 

กรณีทีกาํหนดใหเ้รียนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต 

 หากจดัให้เรียนรายวิชาโครงงาน 2 หน่วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา

อาชีวศึกษาหรือสถาบนัจดัใหมี้ชวัโมงเรียนต่อสปัดาห์ทีเทียบเคียงกบัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ 

6.2 การตดัสินผลการเรียนและใหร้ะดบัผลการเรียน ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบัรายวิชาอืน 

 

7. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหมี้กิจกรรมเสริมหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชวัโมงต่อสปัดาห์

ทุกภาคเรียน เพือส่งเสริมสมรรถนะแกนกลางและหรือสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 

ระเบียบวินัย การต่อตา้นความรุนแรง สารเสพติดและการทุจริต เสริมสร้างการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ในดา้นการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษตัริย ์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์

ทรงเป็นประมุข  ทะนุบาํรุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสาํนึกและจิตอาสาในการอนุรักษ์

สิงแวดลอ้มและทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถิน  ทงันี โดยใชก้ระบวนการกลุ่ม ในการวางแผน ลงมือปฏิบติั 

ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 

 สาํหรับนกัเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทีสถานประกอบการจดัขึน 

7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลกัสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการ

จดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง 
 

8. การปรับพืนฐานวชิาชีพ 
 

8.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งจดัใหผู้เ้ขา้เรียนหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง

ทีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และผูเ้ข้าเรียนทีสําเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ต่างประเภทวิชา และสาขาวิชาทีกาํหนด เรียนรายวิชาปรับพืนฐาน

วิชาชีพทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา เพือให้มีความรู้และทกัษะพืนฐานทีจาํเป็น

สาํหรับการเรียนในสาขาวิชานนั 

8.2 การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ ให้เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัร

วิชาชีพชนัสูง 

8.3 กรณีผูเ้ขา้เรียนทีมีความรู้และประสบการณ์ในรายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพทีหลกัสูตรกาํหนด 

มาก่อนเขา้เรียน สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนรู้ได ้โดยปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ย

การจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง 
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9. การจดัแผนการเรียน 
 

เป็นการกาํหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรทีจะดาํเนินการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน 

โดยจัดอตัราส่วนการเรียนรู้ภาคทฤษฎีต่อภาคปฏิบัติในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 40 : 60 

ทงันี ขึนอยูก่บัลกัษณะหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละสาขาวิชา ซึงมีขอ้เสนอแนะดงันี 

9.1 จดัรายวิชาในแต่ละภาคเรียน โดยคาํนึงถึงรายวิชาทีตอ้งเรียนตามลาํดบัก่อน-หลงั ความง่าย-ยาก

ของรายวิชา ความต่อเนืองและเชือมโยงสมัพนัธก์นัของรายวชิา รวมทงัรายวิชาทีสามารถบูรณาการจดัการเรียนรู้

ร่วมกนัในลกัษณะของงาน โครงงานและหรือชินงานในแต่ละภาคเรียน 

9.2 จดัใหผู้เ้รียนเรียนรายวิชาบงัคบัในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริมหลกัสูตรให้ครบ

ตามทีกาํหนดในโครงสร้างหลกัสูตร 

9.2.1 การจดัรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ควรจดักระจายทุกภาคเรียน 

9.2.2 การจดัรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน โดยเฉพาะรายวิชาทีเป็นพืนฐานของ

การเรียนวิชาชีพควรจดัใหเ้รียนในภาคเรียนที 1 

9.2.3 การจดัรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ควรจดัใหเ้รียนก่อนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะ

วิชาชีพเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 

9.3 จัดให้ผูเ้รียนได้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือกและหมวดวิชาเลือกเสรี 

ตามความถนดั ความสนใจ เพือสนบัสนุนการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ โดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพดา้นสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางาน 

9.4 จดัรายวิชาทวิภาคีทีนาํไปเรียนและฝึกในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 

โดยประสานงานร่วมกบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือพิจารณากาํหนดภาคเรียน

ทีจดัฝึกอาชีพ รวมทงักาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีตรงกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือหน่วยงานของรัฐทีนาํไปร่วมฝึกอาชีพในภาคเรียนนนั ๆ 

9.5 จดัรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนที 3 หรือ 4 ครังเดียว จาํนวน 4 หน่วยกิต  ชวัโมง (เฉลีย 20 ชวัโมง 

ต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน) หรือ จัดให้ลงทะเบียนเรียนเป็น 2 ครัง คือ ภาคเรียนที 3 จาํนวน 2 หน่วยกิต และ 

ภาคเรียนที 4 จาํนวน 2 หน่วยกิต รายวิชาละ  ชวัโมง (เฉลีย 10 ชวัโมงต่อสปัดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเงือนไข

ของหลกัสูตรสาขาวิชานนั ๆ 

ในภาคเรียนทีจดัฝึกงานนี ใหส้ถานศึกษาพิจารณากาํหนดรายวิชาหรือกลุ่มวิชาทีตรงกบัลกัษณะงาน

ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือนาํไปเรียนและฝึกปฏิบติัในภาคเรียนทีจดัฝึกงานดว้ย 

การจดัฝึกงานในภาคเรียนฤดูร้อนสามารถทาํไดโ้ดยตอ้งพิจารณาระยะเวลาในการฝึกใหค้รบ

ตามทีหลกัสูตรกาํหนด 

9.6 จดัรายวิชาโครงงานในภาคเรียนที 3 หรือ 4 ครังเดียว จาํนวน  หน่วยกิต (  ชวัโมงต่อสปัดาห์

ต่อภาคเรียน) หรือ จดัให้ลงทะเบียนเรียนเป็น  ครัง คือ ภาคเรียนที 3 และภาคเรียนที 4 รวม  หน่วยกิต 

(  ชวัโมงต่อสปัดาห์ต่อภาคเรียน) ตามเงือนไขของหลกัสูตรสาขาวิชานนั  ๆ
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9.7 จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในแต่ละภาคเรียน ภาคเรียนละไม่นอ้ยกว่า 2 ชวัโมงต่อสปัดาห์ 

9.8 จดัจาํนวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรียน ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สาํหรับการเรียนแบบเต็มเวลา 

และไม่เกิน 12 หน่วยกิต สาํหรับการเรียนแบบไม่เต็มเวลา ส่วนภาคเรียนฤดูร้อนจดัไดไ้ม่เกิน 12 หน่วยกิต 

ทงันี เวลาในการจดัการเรียนการสอนในภาคเรียนปกติและภาคเรียนฤดูร้อนโดยเฉลียไม่ควรเกิน  ชวัโมง

ต่อสปัดาห์ ส่วนการเรียนแบบไม่เต็มเวลาไม่ควรเกิน  ชวัโมงต่อสปัดาห์ 

 หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัมีเหตุผลและความจาํเป็นในการจดัหน่วยกิตและเวลา

ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคเรียนทีแตกต่างไปจากเกณฑ์ขา้งต้น อาจทาํได้แต่ต้องไม่กระทบต่อ

มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 
 

10. การศึกษาระบบทวภิาค ี
 

เป็นรูปแบบการจดัการศึกษาทีเกิดจากขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั 

กบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้รียนใชเ้วลาส่วนหนึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา

หรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือให้การจดั

การศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิมขีดความสามารถดา้นการผลิตและพฒันากาํลงัคนตรงตามความตอ้งการของ

ผูใ้ชแ้ละเป็นไปตามจุดหมายของหลกัสูตร ทงันี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัตอ้งดาํเนินการดงันี 

10.1 นํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ไปร่วมกาํหนด

รายละเอียดของรายวิชากบัสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี 

ไดแ้ก่ จุดประสงคร์ายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาทีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิตใหส้อดคลอ้งกบั

ลกัษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ รวมทงัสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน 

ทงันี การกาํหนดจาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชวัโมงทีใชฝึ้กอาชีพของแต่ละรายวิชาทวภิาคีให้เป็นไปตามที

หลกัสูตรกาํหนด และใหร้ายงานการพฒันารายวชิาดงักล่าวใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบดว้ย 

10.2 ร่วมจดัทาํแผนฝึกอาชีพ พร้อมแนวการวดัและประเมินผลในแต่ละรายวิชากบัสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี เพือนาํไปใชใ้นการฝึกอาชีพ และดาํเนินการ

วดัและประเมินผลเป็นรายวิชา 

10.3 จดัแผนการเรียนระบบทวิภาคีตามความพร้อมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ

ทีจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกนั โดยอาจนํารายวิชาอืนทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานของสถานประกอบการ 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐนนั ๆ ไปจดัร่วมดว้ยก็ได ้
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11. การเข้าเรียน 
 

 ผูเ้ข้าเรียนตอ้งสําเร็จการศึกษาไม่ตาํกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า หรือระดบั

มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบติัเป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดั

การศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง 
 

12. การประเมินผลการเรียน 
 

 เนน้การประเมินสภาพจริง ทงันี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการจดัการศึกษา

และการประเมินผลการเรียนตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง 
 

13. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

13.1 ไดร้ายวิชาและจาํนวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถว้นตามทีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร

แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรียนทีสถานศึกษากาํหนด 

13.2 ไดค่้าระดบัคะแนนเฉลียสะสมไม่ตาํกว่า 2.00 

13.3 ผา่นเกณฑก์ารประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

13.4 ไดเ้ขา้ร่วมปฏิบติักิจกรรมเสริมหลกัสูตรตามแผนการเรียนทีสถานศึกษากาํหนด และ “ผา่น” 

ทุกภาคเรียน 
 

14. การพฒันารายวชิาในหลักสูตร 
 

14.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิมเติม

ในแต่ละกลุ่มวิชา เพือเลือกเรียนนอกเหนือจากรายวิชาทีกาํหนดใหเ้ป็นวิชาบงัคบัได ้โดยสามารถพฒันาเป็นรายวชิา

หรือลกัษณะบูรณาการ ผสมผสานเนือหาวิชาทีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสดัส่วนทีเหมาะสม 

โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มวิชานนั ๆ  เพือใหบ้รรลุจุดประสงคข์องหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

14.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเพิมเติมรายละเอียด

ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในการจดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ และสามารถพฒันารายวิชาเพิมเติมในกลุ่มสมรรถนะ

วิชาชีพเลือกได ้ตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือยทุธศาสตร์ของภูมิภาคเพือเพิมขีดความสามารถ 

ในการแข่งขนัของประเทศ ทงันี ตอ้งพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคส์าขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานดว้ย 

14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถพฒันารายวิชาเพิมเติมได ้

ตามความตอ้งการของสถานประกอบการ ชุมชน ทอ้งถิน หรือยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพือเพิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขนัของประเทศ และหรือเพือการศึกษาต่อ 

ทังนี  การกาํหนดรหัสวิชา จาํนวนหน่วยกิตและจาํนวนชั วโมงเรียนของรายวิชาทีพฒันาเพิมเติม 

ใหเ้ป็นไปตามทีหลกัสูตรกาํหนด  
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15. การปรับปรุงแก้ไข พฒันารายวชิา กลุ่มวชิาและการอนุมัตหิลกัสูตร 
 

15.1 การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงสาระสาํคญัของหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง ใหเ้ป็นหนา้ทีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษา 

และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15.2 การอนุมติัหลกัสูตร ให้เป็นหนา้ทีของสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

15.3 การประกาศใชห้ลกัสูตร ใหท้าํเป็นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

15.4 การพฒันารายวิชาหรือกลุ่มวิชาเพิมเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถดาํเนินการได ้

โดยตอ้งรายงานใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ 
 

16. การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอน 
 

 ให้ทุกหลกัสูตรกาํหนดระบบประกนัคุณภาพของหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนไวใ้หช้ดัเจน 

อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ 

16.1 หลกัสูตรทียดึโยงกบัมาตรฐานอาชีพ 

16.2 ครู ทรัพยากรและการสนบัสนุน 

16.3 วิธีการจดัการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล 

16.4 ผูส้าํเร็จการศึกษา 
 

ใหส้าํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบนัการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจดัใหมี้การประเมิน

และรายงานผลการดาํเนินการหลกัสูตร เพือพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรทีอยู่ในความรับผดิชอบอยา่งต่อเนือง 

อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
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การกาํหนดรหัสวชิาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พทุธศักราช 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวชิา 

ท–ป–น 

11  กลุมวิชาภาษาไทย 

12  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

13  กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

14  กลุมวิชาคณิตศาสตร 

15  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

16  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

17  กลุมวิชาบูรณาการ 

20  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

9X  วิชาเลือกเสร ี

01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

02 ประเภทวิชาบริหารธุรกจิ 

03 ประเภทวิชาศิลปกรรม 

04 ประเภทวิชาคหกรรม 

05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

06 ประเภทวิชาประมง 

 

ชื่อวิชา 

ลําดบัที่วิชา   01 - 99 

กลุมวิชา สาขาวิชา / วิชาเรียนรวม 

1 2 3 4 5    - 6 7 8 9 

 

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

กลุมสมรรถนะวชิาชพีพืน้ฐาน 

10  กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การจัดการอาชีพ) 

20  กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

กลุมสมรรถนะวชิาชพีพืน้ฐาน 

00  วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา 

10  กลุมวิชาเรียนรวมประเภทวิชา 

0X  กลุมวิชาเรียนรวมกลุม / สาขาวิชา 

 00  วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา 

10  กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน 

20  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

21-49  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

51-79  กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี) 
80  ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ 

85  โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ 

9X  วิชาเลือกเสร ี

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

3  หลกัสตูรประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สงู  ปวส. 

07 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ว 

08 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ทอ 

09 ประเภทวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

10 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบนัเทิงและดนตรี 

11 ประเภทวิชาพาณชิยนาว ี

หลกัสตูร 

ประเภทวิชา 

0 วชิาเรียนรวม 

(-)  รายวชิาพัฒนาโดยสวนกลาง   (*)   รายวชิาพฒันาโดยสถานศกึษา 

3 0 0 0 1 

 
3 x x 0 0 

 

3 x x x x 

 

3 x x 0 0 
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(หน้าว่าง) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาเทคนิคเครืองกล 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพือให้สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะดา้นภาษาและการสือสาร ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหา 

และทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพือให้มีความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลกัการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและหลกัการของงานอาชีพทีสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพเครืองกล  ใหท้นัต่อการ

เปลียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี

3. เพือใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพืนฐานดา้นเครืองกล 

4. เพือใหส้ามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคโนโลยดีา้นเครืองกล  ในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

5. เพือให้สามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์ แกปั้ญหา สร้างสรรค์และนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันางาน 

เทคนิคยานยนต์  เทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม  เทคนิคซ่อมตัวถงัและสีรถยนต์  เทคนิคเครืองกล

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า  เทคนิคเครืองจกัรกลหนกั  เทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า และเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ 

6. เพือให้สามารถปฏิบติังานเครืองกล  ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทงัการใช้

ความรู้และทกัษะเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึนได ้

7. เพือให้มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ซือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวินัย เป็นผูมี้

ความรับผดิชอบต่อสงัคม สิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

คุณภาพของผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล  ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ 

1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซือสตัยสุ์จริต 

ความกตญั ูกตเวที ความอดกลนั การละเวน้สิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ

และสงัคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าทีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษสิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ด้านคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ ไดแ้ก่ ความมีวินยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเชือมนัในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึงตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั การอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการสือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล การคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ  

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสงัคมสมยัใหม่  

2.2 ด้านทักษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการสือสารและการเรียนรู้โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการจดัการ โดยใชห้ลกัการและกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 สือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แกไ้ขปัญหาและพฒันางานอาชีพโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสงัคมและสิทธิ

หนา้ทีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพ สุขอนามยัและคุณลกัษณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพและ

การอยูร่่วมกบัผูอื้น 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ด้านความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใตข้อบเขตของงานอาชีพ 

3.1.2 หลกัการคิดวิเคราะห์ ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบติังานและบริหารจดัการงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการดา้นความปลอดภยัและขอ้กาํหนดกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการงานอาชีพ 

3.1.5 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้และพฒันางานอาชีพ 

3.2 ด้านทักษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ิธีการ เครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.3 ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ การประสานงานและการประเมินผลการ

ปฏิบติังานอาชีพ 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัตามระเบียบขอ้บงัคบัทีเชือมโยงกนัในการปฏิบติังาน 

3.3 ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานอาชีพดา้นเครืองกล  ตามหลกัการและแบบแผนทีกาํหนด โดยใช/้เลือกใช/้

ปรับใชก้ระบวนการปฏิบติังานทีเหมาะสม 

3.3.3 เลือก ใช้และบํารุงรักษาเครืองมือ ว ัสดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพือพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5 ทดสอบความแข็งแรงของวสัดุและสมบติัของเชือเพลิง วสัดุหล่อลืนและของไหล 

3.3.6 ประลองระบบกลไกชินต่อโยง 

3.3.7 ทดสอบระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

3.3.8 ประยกุตใ์ชห้ลกัการทางเทอร์โมไดนามิกส์กบัเครืองยนตส์นัดาปภายใน 

3.3.9 ประยกุตใ์ชห้ลกัการทางกลศาสตร์ของไหลกบังานเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 
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สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

3.3.10 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาทีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม

ในงานอาชีพซ่อมบาํรุงยานยนตที์ไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.11 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นยานยนต ์

3.3.12 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพซ่อมบาํรุงยานยนต์

ดว้ยตนเอง 

3.3.13 บริการระบบเครืองยนตค์วบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

3.3.14 บริการระบบไฟฟ้ายานยนต ์

3.3.15 บริการระบบเครืองล่างและส่งกาํลงัยานยนต ์

3.3.16 บริการระบบปรับอากาศยานยนต ์
 

สาขางานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 

3.3.10 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาทีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม

ในงานอาชีพซ่อมบาํรุงเครืองกลอุตสาหกรรมทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.11 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเครืองกลอุตสาหกรรม 

3.3.12 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพซ่อมบาํรุงเครืองกล

อุตสาหกรรมดว้ยตนเอง 

3.3.13 บริการระบบตน้กาํลงัอุตสาหกรรม 

3.3.14 บริการระบบทาํความเยน็และความร้อนอุตสาหกรรม 

3.3.15 บริการเครืองจกัรกลสนบัสนุนการผลิต 
 

สาขางานเทคนิคซ่อมตวัถังและสีรถยนต์ 

3.3.10 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาทีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม

ในงานอาชีพซ่อมบาํรุงตวัถงัและสีรถยนต ์ทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.11  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นตวัถงัและสีรถยนต ์

3.3.12 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพซ่อมบาํรุงตวัถงัและ

สีรถยนตด์ว้ยตนเอง 

3.3.13 บริการซ่อมตวัถงัรถยนต ์

3.3.14 บริการซ่อมสีรถยนต ์

3.3.15 บริหารจดัการธุรกิจซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

สาขางานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า 

3.3.10 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาทีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม

ในงานอาชีพซ่อมบาํรุงเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.11 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

3.3.12 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพซ่อมบาํรุงเครืองกล

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าดว้ยตนเอง 

3.3.13 บริการระบบเครืองตน้กาํลงัในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

3.3.14 ควบคุมระบบเครืองตน้กาํลงัในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

3.3.15 บาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 
 

สาขางานเทคนิคเครืองจกัรกลหนัก 

3.3.10 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาทีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม

ในงานอาชีพซ่อมบาํรุงเครืองจกัรกลหนกั ทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.11 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเครืองจกัรกลหนกั 

3.3.12 บริหารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานอาชีพซ่อมบํารุง

เครืองจกัรกลหนกัดว้ยตนเอง 

3.3.13 บริการงานเครืองยนตดี์เซลเครืองจกัรกลหนกั 

3.3.14 บริการระบบส่งกาํลงัและเครืองล่างเครืองจกัรกลหนกั 

3.3.15 บริการระบบไฮดรอลิกส์เครืองจกัรกลหนกั 
 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 

3.3.10 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาทีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม

ในงานอาชีพซ่อมบาํรุงยานยนตไ์ฟฟ้า ทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.11 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นยานยนตไ์ฟฟ้า 

3.3.12 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพซ่อมบาํรุงยานยนต์

ไฟฟ้าดว้ยตนเอง 

3.3.13 บริการระบบประจุไฟฟ้าและกกัเก็บพลงังานยานยนตไ์ฟฟ้า 

3.3.14 บริการระบบขบัเคลือนและส่งกาํลงัยานยนตไ์ฟฟ้า 

3.3.15 บริการระบบควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้า 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

สาขางานเทคนิคยานยนต์อจัฉริยะ 

3.3.10 ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาทีไม่คุ ้นเคยหรือซับซ้อนและเป็นนามธรรม

ในงานอาชีพซ่อมบาํรุงยานยนตอ์จัฉริยะ ทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.11 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นยานยนตอ์จัฉริยะ 

3.3.12 บริหารจดัการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบติังานอาชีพซ่อมบาํรุงยานยนต์

อจัฉริยะดว้ยตนเอง 

3.3.13 บริการระบบดิจิทลัในยานยนต ์

3.3.14 บริการระบบเทคโนโลยเีซนเซอร์ยานยนต ์

3.3.15 บริการระบบโปรแกรมควบคุมยานยนต ์

3.3.16 บริการระบบสือสารและเครือข่ายยานยนต ์
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาเทคนิคเครืองกล 
 

 ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง  พุทธศกัราช  2563   ประเภทวิชา อุตสาหกรรม  

สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง  ๆ รวมไม่นอ้ยกว่า  83  หน่วยกิต และเขา้ร่วม

กิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปนี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกติ 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 

 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต) 

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 

 1.5 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 

 1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกติ 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน (15  หน่วยกิต) 

 2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 21  หน่วยกิต) 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกว่า  12  หน่วยกิต) 

 2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 
 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชวัโมงต่อสปัดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกติ 

 

โครงสร้างนีสาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ  (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม  

สาขาวิชาช่างยนตห์รือเทียบเท่า  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

สาํหรับผูส้าํเร็จการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอืน 

หรือมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ทีไม่มีพืนฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ 

ต่อไปนี 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30100-0001 งานเทคนิคเบืองตน้  0-6-2 

30100-0002 เขียนแบบเทคนิค 1-3-2 

30100-0003 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1-3-2 

30100-0007 งานเชือมและโลหะแผน่ 1-3-2 

30101-0001 งานวดัละเอียดช่างยนต ์ 1-2-2 

30101-0002 งานเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซลเบืองตน้ 2-3-3 

30101-0003 งานเครืองล่างและส่งกาํลงัรถยนตเ์บืองตน้ 2-3-3 

30101-0004 งานไฟฟ้ารถยนตเ์บืองตน้ 2-3-3 

 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง  ไม่น้อยกว่า 21   หน่วยกิต 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาจากทุกกลุ่มวิชา  ตามเงือนไขและจาํนวนหน่วยกิตทีกลุ่มวิชากาํหนด  

รวมไม่นอ้ยกว่า  21  หน่วยกิต    
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพือพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 

30000*1101 ถึง 30000*1199  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่นอ้ยกว่า    หน่วยกิต)  
 

 ใหเ้รียนรายวิชา 30000-1201 จาํนวน  หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษอืนทีสอดคลอ้ง

กบัสาขาวิชาทีเรียนจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 
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1) กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นสือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1206 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3-0-3 
 

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิมเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มทกัษะวิชาชีพเลือก หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 

30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 
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รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝรังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝรังเศสเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000*1201 ถึง 30000*1299  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต)  
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบืองตน้ 2-2-3 

30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์และการสือสาร 2-2-3 

30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิต 2-2-3 

 30000*1301 ถึง 30000*1399  รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์  (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพืองานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพือพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั  3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั  3-0-3 

30000-1407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 

30000*1401 ถึง 30000*1499  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
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1.5 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์   (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 

30000*1501 ถึง 30000*1599  รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวิตเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสมัพนัธใ์นการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวิทยาสงัคมว่าดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพือพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพือพฒันาคุณภาพชีวิต 0-2-1 

30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา     *-*-* 

           หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า   56  หน่วยกิต 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน  ( 15 หน่วยกิต )  
  

 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี 

 กลุ่มการจดัการอาชีพ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 

30001-1051 กฎหมายทวัไปเกียวกบังานอาชีพ 1-0-1 
 

 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30001-2001   เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 
 

 กลุ่มพืนฐานวชิาชีพ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  3-0-3 

30100-0104  นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  2-2-3 

30100-0105 ความแข็งแรงของวสัดุ 3-0-3 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 21  หน่วยกิต)   
  

 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครืองกล 3-0-3 

30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-3 

30101-2003 เครืองยนตส์นัดาปภายใน 3-0-3 

30101-2004 งานเขียนแบบชินส่วนเครืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 2-3-3 

30101-2005 งานส่งถ่ายกาํลงั 2-2-3 

30101-2006 งานเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 2-3-3 

30101-2007 งานทดลองเครืองกล 2-2-3 
 

 2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต) 
 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึงใหค้รบตามทีกาํหนดในกรณีทีตอ้งการใหผู้เ้รียน

ไดส้าขางานนนัโดยรายวิชาควรสอดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพสาขางานนนัๆ  
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2.3.1  สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2101 งานระบบเครืองยนตค์วบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 2-3-3 

30101-2102 งานไฟฟ้ายานยนต ์ 2-3-3 

30101-2103 งานเครืองล่างและส่งกาํลงัยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2105 งานเกียร์อตัโนมติั 2-3-3 

30101-2106 งานปรับแต่งเครืองยนต ์ 2-3-3 

30101-2107 งานเครืองมือกลยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2108 งานทดสอบปัมและหวัฉีดเครืองยนตดี์เซล 2-3-3 

30101-2109 งานยานยนตใ์ชพ้ลงังานทางเลือก 2-3-3 

30101-2110 งานซ่อมเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 2-3-3 

30101-2111 กลศาสตร์ยานยนต ์ 3-0-3 

30101-2101 ถึง 30101-2199  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-5101 งานเทคนิคยานยนต ์1 *-*-* 

30101-5102 งานเทคนิคยานยนต ์2 *-*-* 

30101-5103 งานเทคนิคยานยนต ์3 *-*-* 

30101-5104 งานเทคนิคยานยนต ์4 *-*-* 

30101-51xx งานเทคนิคยานยนต ์… *-*-* 

 

2.3.2 สาขางานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2201 งานเครืองกลตน้กาํลงั 2-3-3 

30101-2202 งานเครืองทาํความเยน็และเครืองปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-3 

30101-2203 งานระบบไอนาํอุตสาหกรรม 2-3-3 

30101-2204 งานเครืองจกัรกลอุตสาหกรรม 2-3-3 

30101-2205 งานส่งถ่ายความร้อนในงานอุตสาหกรรม 2-3-3 
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รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2206 วิศวกรรมโรงตน้กาํลงั 3-0-3 

30101-2207 การจดัการพลงังานในงานอุตสาหกรรม 3-0-3 

30101-2208 พลงังานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม 3-0-3 

30101-2209 การทาํความเยน็อุตสาหกรรม 3-0-3 

30101-2210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม 3-0-3 

30101*2201 ถึง 30101 *2299 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-5201 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 1 *-*-* 

30101-5202 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 2 *-*-* 

30101-5203 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 3 *-*-* 

30101-5204 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 4 *-*-* 

30101-52xx งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม ... *-*-* 
 

2.3.3 สาขางานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต์ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2301 เทคโนโลยงีานซ่อมตวัถงัรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2302 เทคโนโลยงีานซ่อมสีรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2303 การบริหารศูนยบ์ริการซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์ 3-0-3 

30101-2304 เทคโนโลยงีานซ่อมตดัเปลียนชินตวัถงัรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2305 เทคโนโลยงีานพ่นสีเมทลัลิคและสีมุก 2-3-3 

30101-2306 เทคโนโลยงีานซ่อมดึงดดัชินตวัถงัรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2307 งานปรับแต่งและเทียบสีพ่นซ่อมรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2308 ปัญหาพิเศษงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2309 เทคโนโลยงีานซ่อมสีดว้ยวิธีพิเศษ 2-3-3 

30101-2310 เทคโนโลยงีานประดบัยนต ์ 2-3-3 

30101*2301 ถึง 30101 *2399 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
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รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-5301 งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์1 *-*-* 

30101-5302 งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์2 *-*-* 

30101-5303 งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์3 *-*-* 

30101-5304 งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์4 *-*-* 

30101-53xx งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์… *-*-* 
 

2.3.4 สาขางานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2401 เทคโนโลยโีรงไฟฟ้า 2-0-2 

30101-2402 ระบบผลิตไฟฟ้า 1-2-2 

30101-2403  งานเดินเครืองโรงไฟฟ้าจาํลอง 2-3-3 

30101-2404  งานบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า  2-3-3 

30101-2405  การจดัการและการวางแผนบาํรุงรักษาเทคโนโลยผีลิตไฟฟ้า  2-0-2 

30101-2406 งานระบบไอนาํอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2-3-3 

30101-2407  งานส่งถ่ายความร้อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2-3-3 

30101*2401 ถึง 30101 *2499 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-5401 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 1 *-*-* 

30101-5402 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2 *-*-* 

30101-5403 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 3 *-*-* 

30101-5404 งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 4 *-*-* 

30101-54xx งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า … *-*-* 
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2.3.5  สาขางานเทคนิคเครืองจกัรกลหนัก 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2501 พืนฐานเครืองจกัรกลหนกั  3-0-3 

30101-2502 งานเครืองยนตดี์เซลเครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2503 งานระบบส่งกาํลงัและเครืองล่างเครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2504 งานไฮดรอลิกส์เครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2505 งานระบบเบรกและบงัคบัเลียวเครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2506 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2507 เทคโนโลยเีครืองจกัรกลหนกัสมยัใหม่ 3-0-3 

30101-2508 การจดัการอะไหล่และบาํรุงรักษาเครืองจกัรกล 2-3-3 

30101*2501 ถึง 30101 *2599  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-5501 งานเทคนิคเครืองจกัรกลหนกั 1 *-*-* 

30101-5502 งานเทคนิคเครืองจกัรกลหนกั 2 *-*-* 

30101-5503 งานเทคนิคเครืองจกัรกลหนกั 3 *-*-* 

30101-5504 งานเทคนิคเครืองจกัรกลหนกั 4 *-*-* 

30101-55xx งานเทคนิคเครืองจกัรกลหนกั … *-*-* 
 

2.3.6 สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

 30101-2601 เทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า 2-0-2  

 30101-2602 แบตเตอรีและระบบประจุไฟฟ้ายานยนตไ์ฟฟ้า  1-3-2 

 30101-2603 งานระบบขบัเคลือนและส่งกาํลงัยานยนตไ์ฟฟ้า 2-3-3 

 30101-2604 ระบบควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้า  1-3-2 

 30101-2605 งานระบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนตไ์ฟฟ้า 2-3-3 

 30101-2606 งานระบบเครืองล่างยานยนตไ์ฟฟ้า 1-3-2 

 30101-2607 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนตไ์ฟฟ้า 1-3-2 

 30101-2608 การบริหารจดัการธุรกิจบริการยานยนตไ์ฟฟ้า 1-3-2 
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รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

 30101-2609 เทคโนโลยคีวามปลอดภยัยานยนตไ์ฟฟ้า 1-2-2 

30101*2601 ถึง 30101 *2699  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-5601 งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 1 *-*-* 

30101-5602 งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 2 *-*-* 

30101-5603 งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 3 *-*-* 

30101-5604 งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 4 *-*-* 

30101-56xx งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า … *-*-* 
 

2.3.7 สาขางานเทคนิคยานยนต์อจัฉริยะ 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-2701 งานระบบดิจิทลัในยานยนต ์  2-3-3 

30101-2702 งานเทคโนโลยเีซนเซอร์ยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2703 งานโปรแกรมควบคุมยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2704 งานระบบสือสารและเครือข่ายยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2705 งานแมคคาทรอนิกส์ยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2706 งานเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า 2-3-3 

30101-2707 งานเทคโนโลยยีานยนตไ์ฮบริด 2-3-3 

30101*2701 ถึง 30101 *2799  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือตาม 

  ยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-5701 งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ 1 *-*-* 

30101-5702 งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ2 *-*-* 

30101-5703 งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ 3 *-*-* 

30101-5704 งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ 4 *-*-* 

30101-57xx งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ … *-*-* 
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สาํหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตนัน ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาทีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิต

เพือนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทงันี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกว่า  ชวัโมง มีค่าเท่ากบั  หน่วยกิต 
 

 2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (   หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30101-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30101-8002 และ 30101-8003 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-8001 ฝึกงาน *-*-4 

30101-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30101-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

 2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (   หน่วยกิต) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 30101-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 30101-8502 และ 30101-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

 

 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30101-8501 โครงงาน *-*-4 

30101-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30101-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนดัและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง

พุทธศกัราช 2563  ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 
 

ทังนี เพือเป็นการพฒันาทักษะการเรียนรู้และการสือสารภาษาต่างประเทศในศตวรรษ ที 21           

สถานศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากรายวิชาต่อไปนี หรือจากรายวิชาในหมวดวิชา            

สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาองักฤษ 
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รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพืองานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพืองานบริการ 1-2-2 
 

4.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมทีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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(หน้าว่าง) 
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รายวชิาปรับพืนฐานวชิาชีพ   

 

30100-0001 งานเทคนิคเบืองตน้ 0-6-2 

30100-0002 เขียนแบบเทคนิค 1-3-2 

30100-0003 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 1-3-2 

30100-0007 งานเชือมและโลหะแผน่ 1-3-2 

30101-0001 งานวดัละเอียดช่างยนต ์ 1-2-2 

30101-0002 งานเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซลเบืองตน้ 2-3-3 

30101-0003 งานเครืองล่างและส่งกาํลงัรถยนตเ์บืองตน้ 2-3-3 

30101-0004 งานไฟฟ้ารถยนตเ์บืองตน้ 2-3-3 
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30100-0001 งานเทคนิคเบืองต้น 0-6-2 

 (Basic Technical Practice) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัการใช ้การบาํรุงรักษาเครืองมือและเครืองมือกลเบืองตน้ 

2. สามารถปฏิบติังานผลิตชิ นงานตามขนัตอน  แกปั้ญหา และนาํไปประยุกตใ์ชง้านได ้

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการเรียนรู้และปฏิบติังานดว้ยความอดทน  ประณีตรอบคอบ เป็นระเบียบ 

รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา  มีความซือสัตย์ โดยคาํนึงถึงความปลอดภยั  อาชีวอนามัย  การอนุรักษ์

พลงังาน และสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวิชา 

1. ใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองมือ และเครืองมือกลถูกตอ้งตามหลกัการ 

2. ลบัคมตดัดอกสวา่น  สกดั  มีดกลึงถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

3. ร่างแบบบนชิ นงาน  ขึนรูป  ประกอบ และปรับชิ นงานโลหะดว้ยเครืองมือและเครืองมือกลเบืองตน้

ถูกตอ้งตามแบบสั งงาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ปฏิบติัเกียวกบัหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังาน การใช ้การบาํรุงรักษาเครืองมือ และเครืองมือกลเบืองตน้ 

งานเลือย งานร่างแบบ งานวดั และตรวจสอบ งานตะไบ งานสกัด งานลับคมตัด งานเจาะ งานทําเกลียว                                 

งานเครืองมือกลเบืองตน้ และงานประกอบตามแบบสั งงาน 
 

30100-0002 เขียนแบบเทคนิค 1-3-2 

 (Technical Drawing) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอ่านและเขียนแบบเทคนิค 

2. สามารถใชเ้ครืองมือเขียนแบบ  เขียนภาพ  มิติ   มิติ  ภาพฉาย และแบบสั งงาน 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอย่างประณีตเรียบร้อยมีระเบียบ วินยัอดทน มีกิจนิสัยในการทาํงาน               

ทีรอบคอบ และปลอดภยั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการอ่านแบบเทคนิคพืนฐาน 

2. เขียนภาพสองมิติ  สามมิติ  ภาพฉาย  ภาพสเกตซ์  ภาพตดั  ภาพช่วย  การกําหนดขนาด และแบบ

สั งงานดว้ยเครืองมือเขียนแบบตามมาตรฐานงานเขียนแบบ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการอ่านแบบ  การเขียนแบบเทคนิคเบืองตน้ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค  

องคป์ระกอบของการกาํหนดขนาด  อุปกรณ์เขียนแบบพืนฐาน สัญลกัษณ์งานช่างอุตสาหกรรม  การสร้างรูปทรง

เรขาคณิต  ภาพสองมิติ  สามมิติ  หลกัการฉายภาพ (Orthographic Projection) ภาพสเกตซ์  ภาพตดั  ภาพช่วย  และ

แบบสั งงาน  
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30100-0003 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-2 

 (Electronic and Electrical Practice) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพือให ้

1. เข้าใจหลักการไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์เบืองต้น เครืองมือวดัทางไฟฟ้า วสัดุ อุปกรณ์ ไฟฟ้า                     

วงจรอิเลก็ทรอนิกส์ และวธีิป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 

2. สามารถติดตงั  ตรวจสอบ  ประกอบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีเจตคติทีดี ปฏิบัติงานอย่างประณีตเรียบร้อย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน                          

ดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ วธีิป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า 

2. ใชเ้ครืองมือวดัทางไฟฟ้า วสัดุ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. ติดตงั  ตรวจสอบ  ประกอบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับหลกัการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบืองต้น ความปลอดภยัเกียวกับไฟฟ้า                  

ความตา้นทาน  ตวันาํฉนวน  แหล่งกาํเนิดไฟฟ้า  สายไฟฟ้า  อุปกรณ์ป้องกนัและการต่อสายดิน  การทาํงานของ

เครืองใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก  โครงสร้างสัญลักษณ์  คุณสมบัติและวงจรใช้งานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                         

การใชเ้ครืองกาํเนิดสัญญาณและออสซิลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ 

 

30100-0007 งานเชือมและโลหะแผ่น 1-3-2 

 (Welding and Sheet Metal) 

จุดประสงค์รายวิชา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเบืองตน้ในงานเชือมและโลหะแผ่น 

2. สามารถเขียนแบบแผ่นคลีในงานโลหะแผ่น  เชือมอาร์กลวดเชือมหุม้ฟลกัซ์  เชือมแก๊ส  แล่นประสาน  

บดักรีอ่อนและประกอบชิ นงานโลหะแผ่น 

3. มีเจตคติทีดีในการปฏิบติังานอย่างประณีตเรียบร้อย  มีระเบียบวินยั  อดทน  มีกิจนิสัยในการทาํงาน

ดว้ยความรอบคอบปลอดภยั 

สมรรถนะรายวิชา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการเบืองตน้ในงานเชือมและโลหะแผ่น 

2. เขียนแบบแผ่นคลี  ประกอบโลหะแผ่นตามแบบทีกาํหนด 

3. เชือมอาร์กลวดเชือมหุม้ฟลกัส์  เชือมแก๊ส และแล่นประสานแผ่นเหลก็กลา้ตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการเชือมอาร์กลวดเชือมหุม้ฟลกัซ์ การเชือมแผ่นเหลก็กลา้ การเริมตน้อาร์ก  

การเชือมเดินแนวท่าราบ  การเชือมรอยต่อชนท่าราบ  การเชือมรอยต่อเกยท่าระดับ  หลักการเชือมแก๊ส                       

การประกอบชุดเชือมแก๊ส  การปรับเปลวไฟ  การสร้างบ่อหลอมเหลว  การเชือมต่อมุม  การเชือมต่อขอบ                    
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การเชือมเดินแนวท่าราบเติมลวด  การแล่นประสานรอยต่อเกย  การเขียนแบบแผ่นคลีอย่างง่าย  การเขา้ขอบ                 

การเขา้ตะเขบ็  การประกอบชิ นงานโลหะแผ่น การบดักรีอ่อน 

 

30101-0001 งานวดัละเอยีดช่างยนต์  1-2-2 

(Auto-mechanic Precision Measurements Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอา่น การใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองมือวดัละเอียด 

2. สามารถใชเ้ครืองมือวดัละเอยีดตรวจวดัชิ นส่วนในงานช่างยนต ์

3. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา 

สภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและวธีิการใชเ้ครืองมือวดัละเอียดในงานช่างยนต ์

2. ปรับตงั บาํรุงรักษาเครืองมือวดัละเอียดในงานช่างยนต ์

3. ตรวจวดัชิ นส่วนในงานช่างยนต ์

4. วเิคราะห์สภาพของชิ นส่วนในงานช่างยนตต์ามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใช้เครืองมือวดัละเอียด การอ่านค่า การตรวจวดัและวิเคราะห์สภาพชิ นส่วน 

การบาํรุงรักษาเครืองมือวดัละเอียดในงานช่างยนต ์

 

30101-0002 งานเครืองยนต์แก๊สโซลนีและดเีซลเบืองต้น 2-3-3 

   (Basic Gasoline and Diesel Engine Practice)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 

2. สามารถถอดประกอบตรวจวเิคราะห์แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งและซ่อมเครืองยนตแ์กส๊โซลนี และดีเซล 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดีมีวนิยัตรงต่อเวลาซือสัตยป์ระหยดัและปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเครืองยนตแ์กส๊โซลีนและดีเซล 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการถอดประกอบตรวจวเิคราะห์แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งและซ่อมเครืองยนต ์

     แก๊สโซลนีและดีเซล 

3. ถอดประกอบตรวจวเิคราะห์แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 

4. ตรวจซ่อม แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งและบาํรุงรักษาเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการทาํงานการใชเ้ครืองมือ การถอดประกอบตรวจสอบชินส่วนของระบบต่างๆ 

ของเครืองยนต์แก๊สโซลีนและเครืองยนต์ดีเซล  ตรวจซ่อม แกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง การติดเครืองยนต์ การปรับแต่งและ

การบาํรุงรักษาเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและเครืองยนตดี์เซล 

 

30101-0003 งานเครืองล่างและส่งกาํลงัรถยนต์เบืองต้น 2-3-3 

                       (Basic Suspension and Transmission Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบเครืองล่างและส่งกาํลงัรถยนต ์

2. สามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพ บาํรุงรักษา ระบบเครืองล่างและส่งกาํลงัรถยนต ์

3. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา อดทน สะอาด ปลอดภยั และ  

     รักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานของระบบเครืองลา่งและส่งกาํลงัรถยนต ์

 2. ถอดประกอบและตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบเครืองล่างและส่งกาํลงัรถยนตต์ามคู่มือ 

3. บาํรุงรักษาระบบเครืองล่างและส่งกาํลงัรถยนตต์ามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงาน การใชเ้ครืองมือ การถอดประกอบ การตรวจสอบชิ นส่วน และ

การบาํรุงรักษาระบบเครืองล่างและส่งกาํลงัรถยนต ์
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30101-0004 งานไฟฟ้ารถยนต์เบืองต้น 2-3-3 

  (Basic Automotive Electrical Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจ หลกัการทาํงาน ไฟฟ้าพืนฐาน ของระบบไฟฟ้ารถยนต ์

 2. ต่อสายไฟแบบชวัคราว แบบถาวร ของระบบไฟฟ้ารถยนต ์

 3. ใชเ้ครืองมือวดัเครืองมือทดสอบของระบบไฟฟ้ารถยนต ์

 4. ถอดประกอบตรวจสภาพอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ารถยนต ์

 5. บริการ บาํรุงรักษา แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งระบบไฟฟ้ารถยนต ์

 6. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภยัและรักษา  

     สภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบั หลกัการทาํงาน ไฟฟ้าพืนฐาน ระบบไฟฟ้ารถยนต ์

 2. ต่อสายไฟแบบบดักรี และแบบขวัต่อตามคู่มือ 

 3. ตรวจสภาพอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนตต์ามคู่มือ 

 4. ถอดประกอบชิ นส่วนอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนตต์ามคู่มือ 

 5. แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของระบบไฟฟ้ารถยนตต์ามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั หลกัการทาํงาน ไฟฟ้าพืนฐาน การต่อสายไฟ การใช้เครืองมือวดัและเครืองมือ

ทดสอบถอดประกอบ  ตรวจสภาพ  บริการ บาํรุงรักษา  การแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง  แบตเตอรี  ระบบสตาร์ท ระบบจุด

ระเบิด  ระบบประจุไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าสัญญาณและอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกในระบบ

ไฟฟ้ารถยนต ์
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

30000-1101 ทกัษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ 3-0-3 

30000-1103 การฟังและการพูดเพือพฒันาบุคลิกภาพ 3-0-3 

30000-1104 ทกัษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 3-0-3 
 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มภาษาอังกฤษ 

30000-1201 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 2-2-3 

30000-1202 ภาษาองักฤษสาํหรับการปฏิบติังาน 1-2-2 

30000-1203 การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 1-2-2 

30000-1204 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

30000-1205 การเรียนภาษาองักฤษผา่นสือดิจิทลั 0-2-1 

30000-1206 ภาษาองักฤษเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3-0-3 
 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 

30000-1218 ภาษาและวฒันธรรมจีน 2-0-2 

30000-1219 การสนทนาภาษาจีนเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1220 ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 2-0-2 

30000-1221 การสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1222 ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 2-0-2 

30000-1223 การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1224 ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 2-0-2 

30000-1225 การสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1226 ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 2-0-2 

30000-1227 การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1228 ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 2-0-2 
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30000-1229 การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1230 ภาษาและวฒันธรรมพม่า 2-0-2 

30000-1231 การสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1232 ภาษาและวฒันธรรมเขมร 2-0-2 

30000-1233 การสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1234 ภาษาและวฒันธรรมลาว 2-0-2 

30000-1235 การสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1236 ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 2-0-2 

30000-1237 การสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1238 ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 2-0-2 

30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1240 ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 2-0-2 

30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1242 ภาษาและวฒันธรรมฝรังเศส 2-0-2 

30000-1243 การสนทนาภาษาฝรังเศสเพือการทาํงาน 2-0-2 
 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
 

30000-1301 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม 2-2-3 

30000-1302 การวจิยัเบืองตน้ 2-2-3 

30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์และการสือสาร 2-2-3 

30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิต 2-2-3 
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
 

30000-1401 คณิตศาสตร์และสถิติเพืองานอาชีพ 3-0-3 

30000-1402 คณิตศาสตร์เพือพฒันาทกัษะการคิด 3-0-3 

30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง 3-0-3 

30000-1404 แคลคูลสั 1 3-0-3 

30000-1405 แคลคูลสั  3-0-3 

30000-1406 แคลคูลสั  3-0-3 

30000-1407 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-3 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501 ชีวิตกบัสงัคมไทย 3-0-3 

30000-1502 ศาสตร์พระราชา 3-0-3 

30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย 3-0-3 
 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

30000-1601 การพฒันาสุขภาพ 2-0-2 

30000-1602 การคิดอยา่งเป็นระบบ 2-0-2 

30000-1603 สุขภาวะกายและจิต 2-0-2 

30000-1604 คุณภาพชีวิตเพือการทาํงาน 2-0-2 

30000-1605 มนุษยสมัพนัธใ์นการทาํงาน 2-0-2 

30000-1606 ปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัมนุษย ์ 2-0-2 

30000-1607 จิตวิทยาสงัคมว่าดว้ยคนพิการ 2-0-2 

30000-1608 การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ 0-2-1 

30000-1609 ลีลาศเพือพฒันาสุขภาพและบุคลิกภาพ 0-2-1 

30000-1610 นนัทนาการเพือพฒันาคุณภาพชีวิต 0-2-1 
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กลุ่มวิชาภาษาไทย 
 

30000-1101  ทักษะภาษาไทยเชิงวชิาชีพ     3-0-3 

   (Occupational Thai Language Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจทกัษะการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใชภ้าษาไทยเป็นเครืองมือสือสารในวิชาชีพตามหลกัภาษา 

เหมาะสมกบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. เห็นคุณค่าและความสําคญัของการใชภ้าษาไทยในวชิาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ 

และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวชิาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ 

2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสือประเภทต่าง ๆ  ตามหลกัภาษา เหมาะสม

กบักาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์ 

3. พูดนาํเสนอขอ้มูลเพือสือสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ 

4. เขียนเพือติดต่อกิจธุระ บนัทึกขอ้มูลและรายงานการปฏิบติังานเชิงวชิาชีพตามหลกัการใชภ้าษาไทย 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับหลกัการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสือประเภทต่าง ๆ การพูดนาํเสนอขอ้มูลเพือสือสารในงานอาชีพและ

ในโอกาสต่าง ๆ การเขียนเพือกิจธุระ การจดบนัทึกข้อมูลและเขียนรายงานการปฏิบติังานเชิงวิชาชีพและ

จรรยาบรรณในการใชภ้าษาไทยเชิงวชิาชีพ 

 

30000-1102  การเขียนและการพูดเชิงวชิาชีพ     3-0-3 

   (Occupational Writing and Speaking) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 

2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 

3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ เพือวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพ 

3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพตามหลกัการ 

4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพในรูปแบบต่าง ๆ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงวิชาชีพ เทคนิคการเขียนและพูดเชิง

วิชาชีพ การสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งทีหลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ การเขียน

และพูดภาษาไทยเชิงวชิาชีพรูปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ 

 

30000-1103  การฟังและการพูดเพือพฒันาบุคลกิภาพ    3-0-3 

   (Listening and Speaking for Personality Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพือพฒันาบุคลิกภาพ 

2. สามารถฟังอย่างลึกซึงและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ 

3. เห็นคุณค่าและความสําคญัของการใชภ้าษาไทยเพือพฒันาบุคลิกภาพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพือพฒันาบุคลิกภาพ 

2. ฟังอย่างลึกซึงและสรุปใจความสําคญัจากการฟัง 

3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการ 

4. ใชภ้าษาไทยเพือพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการฟังและการพูดภาษาไทยเพือพฒันาบุคลิกภาพ การฟังอย่างลึกซึงและ

สรุปใจความสําคญัจากการฟัง เทคนิคและศิลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ  มารยาทในการฟังและการพูด  

การพฒันาบุคลิกภาพในการฟังและการพูด 
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30000-1104  ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์     3-0-3 

   (Creative Thai Language Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวเิคราะห์ 

2. สามารถแสดงความคิดผ่านทกัษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์

3. เห็นคุณค่าและความสําคญัของการใชภ้าษาไทย 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวเิคราะห์ภาษาไทย 

2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรครู์ปแบบต่าง ๆ 

3. วเิคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรือเพลงพืนบา้นจากการฟัง การดู 

และการอ่าน 

4. นาํความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาการพูดหรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับหลกัการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดูและการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย  

การฟัง การดู และการอ่านเพือวเิคราะห์สุนทรียภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย หรือเพลงพืนบา้น 

การแสดงความคิดดว้ยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรคใ์นรูปแบบต่าง ๆ  การนาํความรู้ทีไดจ้ากการศึกษาการพูด

หรืองานเขียนเชิงสร้างสรรคไ์ปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 
 

กลุ่มภาษาอังกฤษ  

30000-1201  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร     2-2-3 

   (English for Communication) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

2. สนทนาในสถานการณ์ชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. อ่าน และสรุปใจความสําคญัของขอ้มูลจากสือสิงพิมพแ์ละสือออนไลน ์

4. เขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนสือสังคมออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั  

การสอบถามและให้ขอ้มูลบุคคล สถานที เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศพัท์ การอ่านขอ้มูลจากสือ

สิงพิมพ ์และสือออนไลน์ การเขียนขอ้มูลบุคคล บนัทึก และขอ้ความบนสือสังคมออนไลน์ และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือการสือสารในชีวติประจาํวนั 

 

30000-1202  ภาษาองักฤษสําหรับการปฏิบัตงิาน    1-2-2 

   (English -on-the-Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครืองมือในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

2. พูดสือสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน 

3. อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบติังาน 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานและโตต้อบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
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5. นาํเสนอขนัตอนในการปฏิบติังาน 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังาน การใหข้อ้มูลหรือ

คาํแนะนาํเกียวกบัการปฏิบติังาน การอ่านเอกสาร คู่มือ การอ่านและโตต้อบจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ หรือสือสังคม

ออนไลน์ การนาํเสนอขนัตอนการปฏิบติังาน การเขียนรายงานการปฏิบติังาน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพือการพฒันาภาษาองักฤษ 

 

30000-1203  การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ   1-2-2 

   (English Conversation in the Workplace) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจรูปแบบและวธีิการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครืองมือในการสือสารในสถานประกอบการ 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

3. ใหข้อ้มูลทางธุรกิจ สินคา้หรือบริการของสถานประกอบการ 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการสนทนาในสถานประกอบการเกียวกบัเรืองราว เหตุการณ์ กฎ ระเบียบ สถานที 

ตาํแหน่ง หน้าที ความรับผิดชอบ ข้อมูลทางธุรกิจ สินค้าและบริการ การรายงานข้อมูล การอธิบายขนัตอน 

การปฏิบติังาน การแลกเปลียนขอ้มูล การแสดงความคิดเห็น และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะ 

การสนทนาภาษาองักฤษในสถานประกอบการ 

 

30000-1204  ภาษาองักฤษโครงงาน      0-2-1 
   (English Project Work) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชใ้นการจดัทาํโครงงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการจดัทาํโครงงาน 

2. เขียนโครงร่างของโครงงาน 



47 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

3. เขียนรายงานผลของโครงงาน 

4. นาํเสนอโครงงานโดยใชสื้อประกอบ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการจดัทาํโครงงาน การเลือกหัวขอ้

การศึกษา สืบค้น และบนัทึกข้อมูลทีเกียวข้อง การเขียนโครงร่าง (Proposal) ของโครงงาน การจดัทาํโครงงาน  

การรายงานผลการจดัทาํสือประกอบการนาํเสนอ การนาํเสนอโครงงาน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพือพฒันา

ทกัษะภาษาองักฤษในการทาํโครงงาน 

 

30000-1205  การเรียนภาษาองักฤษผ่านสือดิจทิัล    0-2-1 
   (English Learning through Digital Media) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจวธีิการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลั 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครืองมือในการสืบคน้ขอ้มูลและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลั 

2. สืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลั 

3. เลือกใชแ้ละเรียนรู้ภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลัดว้ยตนเอง 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษผ่านสือดิจิทลัทีหลากหลาย การเรียนจาก

แอพพลิเคชนั เวบ็ไซต์ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หลกัสูตรออนไลน์ และสือสังคมออนไลน์ในการพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษเพือการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

 

30000-1206  ภาษาองักฤษเทคโนโลยอีุตสาหกรรม    3-0-3 

   (English for Industrial Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในงานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

2. สนทนาในสถานการณ์งานอาชีพดา้นอุตสาหกรรมตามมารยาทสงัคม 
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3. พูดแสดงขนัตอนการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม 

4. สรุปใจความสาํคญัเรืองทีอ่านเกียวกบัเทคโนโลยอุีตสาหกรรมจากสือสิงพิมพแ์ละสือออนไลน ์

5. เขียนบนัทึก และรายงานการปฏิบติังานในงานช่างอุตสาหกรรม 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาองักฤษเกียวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                 

คาํศพัทเ์ทคนิค การสนทนาในสถานการณ์งานอาชีพดา้นอุตสาหกรรม การพูดแสดงขนัตอนการปฏิบติังาน                      

ช่างอุตสาหกรรม การสาธิตและการนาํเสนอ การอ่านขอ้มูล เอกสาร คู่มือ กฎ ระเบียบ ขอ้ปฏิบติั คาํเตือน           

และข้อห้ามเพือความปลอดภัย การเขียนบันทึก รายงานการปฏิบัติงาน ข้อความบนสือสังคมออนไลน์             

และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม 
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กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 

30000-1218  ภาษาและวฒันธรรมจนี      2-0-2 
   (Chinese Language and Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. ใชภ้าษาจีนไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาจีนในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมจีน 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาจีน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมจีน ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาจีนกลาง ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน และ 

การเขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาจีน 
 

30000-1219  การสนทนาภาษาจนีเพือการทํางาน    2-0-2 
   (Chinese Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1218   ภาษาและวฒันธรรมจีน 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาจีนเพือการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาจีนไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาจีนเพือการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาจีนเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพือการทาํงาน 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาจีนกลางเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเอง และผูอ้ืน  

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนเพือการทาํงาน 

 

30000-1220  ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น     2-0-2 

   (Japanese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 

2. สามารถนาํภาษาญีปุ่นไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาญีปุ่นในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่น 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาญีปุ่น ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาญีปุ่น การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่น 
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30000-1221  การสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทํางาน    2-0-2 

 (Japanese Conversation for Work)      

  วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1220   ภาษาและวฒันธรรมญีปุ่น 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาญีปุ่นสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาญีปุ่นไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาญีปุ่นในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน การ

ใหข้อ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหนา้ทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอน

การปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญีปุ่นเพือการทาํงาน 
 

30000-1222  ภาษาและวฒันธรรมเกาหล ี     2-0-2 

   (Korean Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี ระบบเสียง และไวยากรณ์

ภาษาเกาหลี ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเกาหลี การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเกาหลี 
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30000-1223  การสนทนาภาษาเกาหลเีพือการทํางาน    2-0-2 

   (Korean Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1222   ภาษาและวฒันธรรมเกาหลี 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเกาหลีสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเกาหลีไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาเกาหลีในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน  

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีเพือการทาํงาน 
 

30000-1224  ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม     2-0-2 

   (Vietnamese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมเวยีดนาม 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเวยีดนาม ระบบเสียง และไวยากรณ์

ภาษาเวยีดนาม ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเวยีดนาม การสนทนา

ในชีวติประจาํวนั การอ่านขอ้ความ เรืองสัน การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนาม 
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30000-1225  การสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Vietnamese Conversation for Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1224   ภาษาและวฒันธรรมเวียดนาม 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเวยีดนามสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเวยีดนามไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเวยีดนามในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวยีดนามเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาเวยีดนามเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน  

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวียดนาม 

เพือการทาํงาน 

 

30000-1226  ภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย     2-0-2 

   (Indonesian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมอนิโดนีเซีย 

2. สามารถนาํภาษาอนิโดนีเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 



54 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษา และวฒันธรรมอินโดนีเซีย ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาอินโดนีเซีย ปฏิบัติการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนอกัษร คํา วลี และประโยคภาษาอินโดนีเซีย  

การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซีย 

 

30000-1227  การสนทนาภาษาอนิโดนีเซียเพือการทํางาน   2-0-2 

   (Indonesian Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1226   ภาษาและวฒันธรรมอินโดนีเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาอินโดนีเซียสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาอนิโดนีเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาอินโดนีเซียในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้นื 

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียเพือการทาํงาน 

 

30000-1228  ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย     2-0-2 

   (Malaysian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 
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4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวติประจาํวนั 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษามาเลเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษามาเลเซีย การสนทนา

ในชีวติประจาํวนั การอ่านขอ้ความ เรืองสัน การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษามาเลเซีย 

 

30000-1229  การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Malaysian Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1228   ภาษาและวฒันธรรมมาเลเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษามาเลเซียสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษามาเลเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษามาเลเซียในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน 

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซีย 

เพือการทาํงาน 

 

30000-1230  ภาษาและวฒันธรรมพม่า      2-0-2 

   (Burmese Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมพม่า 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาพม่าในชีวติประจาํวนั 



56 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมพม่า 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาพม่า 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมพม่า ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษา

พม่า ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาพม่า การอ่านและเขียนขอ้ความ  

การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาพม่า 

 

30000-1231  การสนทนาภาษาพม่าเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Burmese Conversation for Work )      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1230   ภาษาและวฒันธรรมพม่า 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาพม่าสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาพม่าไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาพม่าในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาพม่าเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน   

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขันตอนการปฏิบัติงาน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทกัษะภาษาพม่า 

เพือการทาํงาน 
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30000-1232  ภาษาและวฒันธรรมเขมร     2-0-2 

   (Khmer Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเขมรในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมเขมร 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเขมร 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเขมร ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษา

เขมร ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเขมร การอ่านและเขียนขอ้ความ  

การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเขมร 

 

30000-1233  การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Khmer Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1232   ภาษาและวฒันธรรมเขมร 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเขมรสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเขมรไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใชภ้าษาเขมรในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพือการทาํงาน 



58 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พุทธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาเขมรเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน 

 การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรเพือการทาํงาน 

 

30000-1234  ภาษาและวฒันธรรมลาว      2-0-2 

   (Laotian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมลาว 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาลาวในชีวติประจาํวนัและการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมลาว 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาลาว 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมลาว ระบบเสียงและไวยากรณ์ภาษา

ลาว ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาลาว การอ่านและเขียนขอ้ความ  

การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาลาว 

 

30000-1235  การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Laotian Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1234   ภาษาและวฒันธรรมลาว 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาลาวสาํหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาลาวไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาลาวในการทาํงาน 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาลาวเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน การให้

ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ ขนัตอน

การปฏิบติังาน คาํแนะนาํ การเดินทาง และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวเพือการทาํงาน 

 

30000-1236  ภาษาและวฒันธรรมฟิลปิปินส์     2-0-2 

   (Filipino Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฟิลิปปินส์ในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษา และวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนั ตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ ระบบเสียง และไวยากรณ์

ภาษาฟิลิปิโน ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาฟิลิปิโน การอ่านและ

เขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 
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30000-1237  การสนทนาภาษาฟิลปิิโนเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Filipino Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1236   ภาษาและวฒันธรรมฟิลิปปินส์ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาฟิลิปิโนสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฟิลิปิโนไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฟิลิปิโนในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาฟิลิปิโนเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน 

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโน 

เพือการทาํงาน 

 

30000-1238  ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย     2-0-2 

   (Russian Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษารัสเซียในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษารัสเซีย ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษารัสเซีย การอ่านและเขียน

ขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

 

30000-1239  การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทํางาน    2-0-2 

   (Russian Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1238   ภาษาและวฒันธรรมรัสเซีย 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษารัสเซียสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษารัสเซียไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษารัสเซียในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียเพือการทาํงาน 

 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษารัสเซียเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน  

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซีย 

เพือการทาํงาน 

 

30000-1240  ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั     2-0-2 

   (German Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจภาษา และวฒันธรรมเยอรมนั 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวติประจาํวนั 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนลีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั ระบบเสียงและไวยากรณ์

ภาษาเยอรมนั ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาเยอรมนั การอ่านและ

เขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

 

30000-1241  การสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทํางาน    2-0-2 

   (German Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1240   ภาษาและวฒันธรรมเยอรมนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาเยอรมนัสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาเยอรมนัไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาเยอรมนัในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาเยอรมนัเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน 

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนั 

เพือการทาํงาน 
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30000-1242  ภาษาและวฒันธรรมฝรังเศส     2-0-2 

   (French Language and Culture) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส 

2. สามารถนาํภาษาฝรั งเศสไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในชีวติประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฝรั งเศสในชีวติประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส 

2. อ่านอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

3. เขียนอกัษร คาํ วลี ประโยค และขอ้ความ 

4. สนทนาในชีวติประจาํวนัตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาฝรั งเศส 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาความรู้เบืองตน้เกียวกบัประเทศ ประชาชน ภาษาและวฒันธรรมฝรั งเศส ระบบเสียง และไวยากรณ์

ภาษาฝรั งเศส ปฏิบติัการฝึกทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนอกัษร คาํ วลี และประโยคภาษาฝรั งเศส การอ่านและ

เขียนขอ้ความ การสนทนาในชีวติประจาํวนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะภาษาฝรั งเศส 
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30000-1243  การสนทนาภาษาฝรังเศสเพือการทํางาน    2-0-2 

   (French Conversation for Work)      

   วิชาบงัคบัก่อน : 30000-1242   ภาษาและวฒันธรรมฝรังเศส 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัการใชภ้าษาฝรั งเศสสําหรับการทาํงาน 

2. สามารถนาํภาษาฝรั งเศสไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในการปฏิบติังาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการใชภ้าษาฝรั งเศสในการทาํงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทาํงาน 

2. ใหข้อ้มูลเกียวกบัตนเองและสถานทีทาํงาน 

3. สนทนาในสถานการณ์การทาํงานตามมารยาทสังคมของเจา้ของภาษา 

4. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝรั งเศสเพือการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทาํงาน การถามตอบเกียวกบัตนเองและผูอ้ืน 

การให้ขอ้มูลเกียวกบัสถานทีทาํงาน การสนทนาเกียวกบัหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สินคา้และบริการ 

ขนัตอนการปฏิบติังาน คาํแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝรั งเศส 

เพือการทาํงาน 
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กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

30000-1301  การจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิพลงังานและสิงแวดล้อม  2-2-3 

   (Natural Resource, Energy and Environmental Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม  

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม และงานอาชีพทีเกียวขอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลงังาน ปิโตรเลียมและ

ผลิตภณัฑ ์สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังาน การอนุรักษ์

และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษแ์ละการจดัการพลงังาน 

2. คาํนวณขอ้มูลเกียวกบัผลกระทบจากการใชท้รัพยากรธรรมชาติและพลงังานตามหลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้มตามกระบวนการ 

ทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เรืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติพลงังานและสิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ พลงังานและสิงแวดลอ้ม เกียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ

สิงแวดลอ้ม นิเวศวิทยา แร่ธาตุ พลงังาน ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน การอนุรักษ์และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ และการจดั

การพลงังาน และสิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

 

30000-1302  การวจิยัเบืองต้น       2-2-3 

   (Introduction to Research) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและวธีิการดาํเนินการวจิยัเบืองตน้ 

2. สามารถเขียนโครงร่างการวจิยั วางแผนดาํเนินการวจิยั วเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและเขียนรายงานการวจิยั 

3. มีเจตคติทีดีต่อการวจิยัและและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานวจิยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัขนัตอนและวธีิดาํเนินการวจิยัเบืองตน้ 

2. เขียนโครงร่างการวจิยั 

3. วางแผนการดาํเนินการวจิยั 
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4. รวบรวม วเิคราะห์ และแปลผลขอ้มูล 

5. สรุปผลการวจิยั 

6. เขียนรายงานการวจิยั 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัขนัตอนและวิธีการดาํเนินการวิจยัเบืองตน้ เกียวกบัความหมายและความสําคญัของการ

วิจยั ประเภทของงานวิจยั การเลือกหวัขอ้ กาํหนดวตัถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจยั การกาํหนดสมมติฐาน 

การเขียนโครงร่างการวจิยั สถิติการวจิยั การสร้างเครืองมือรวบรวมขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และ

แปลผลขอ้มูล การสรุปผลการวจิยัและการเขียนรายงานการวจิยั 

 

30000-1303  วทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส์ และการสือสาร  2-2-3 

   (Science for Electrical, Electronic and Communication Works) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและการประยุกตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในงานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และการสือสาร 

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ในงานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และการสือสาร 

3. มีเจตคติทีดีต่อวทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และการสือสาร และกิจนิสัยทีดีในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกับเวกเตอร์ แรง และสมดุลของแรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี 

2. คาํนวณขอ้มูลเกียวกบัเวกเตอร์ แรง คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า สารละลาย ตามหลกัการ

และทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแกปั้ญหา เกียวกบัแรงและสมดุลของแรง คลืนแม่เหลก็ไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยา

เคมี และไฟฟ้าเคมี ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เรืองวทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ และการสือสารในงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัวทิยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสือสาร เกียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุล

ของแรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี และการประยุกต์ใช้  

ในงานอาชีพทีเกียวขอ้ง 
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30000-1304  วทิยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลติ    2-2-3 

   (Science for Mechanical and Production Works) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและการประยุกตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในงานเครืองกลและการผลิต 

2. สามารถคาํนวณ ทดลอง แกปั้ญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกตใ์ชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์

ในงานเครืองกล และการผลิต 

3. มีเจตคติทีดีต่อวทิยาศาสตร์งานเครืองกล และการผลิต และกิจนิสัยทีดีในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์และทอร์ก โมเมนตมั 

สมบติัของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณ สารสัมพนัธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน 

ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์

2. คาํนวณขอ้มูลเกียวกบัเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์และทอร์กโมเมนตมั 

สมบติัของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อนและการถ่ายโอนความร้อน ตาม

หลกัการและทฤษฎี 

3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกียวกบัแรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์ และทอร์ก โม

เมนตมั สมบติัของแขง็ ของเหลวและแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อน และการถ่ายโอนความร้อน 

ปิโตรเลียมและผลิตภณัฑ ์ตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 

4. ประยุกตใ์ชค้วามรู้เรืองวทิยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิตในงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัวิทยาศาสตร์งานเครืองกลและการผลิตเกียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง  

การเคลือนที โมเมนตแ์ละทอร์ก โมเมนตมั สมบติัของแขง็ ของเหลว และแก๊ส ปริมาณสารสัมพนัธ์ ความร้อนและ

การถ่ายโอนความร้อน ปิโตรเลียม และผลิตภณัฑ ์และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพทีเกียวขอ้ง 
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กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 

30000-1401  คณติศาสตร์และสถิตเิพืองานอาชีพ    3-0-3 

   (Mathematics and Statistics for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจสถิติพืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้น 

2. สามารถนาํความรู้เกียวกบัสถิติพืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้นไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ใชค่้ากลาง และการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ใชค่้ามาตรฐานในการเปรียบเทียบขอ้มูล 

3. ประยุกตต์รรกศาสตร์ในการใหเ้หตุผลจากสถานการณ์ทีกาํหนด 

4. ประยุกตก์าํหนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกบัสถิติพืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกาํหนดการเชิงเส้น 

และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1402  คณติศาสตร์เพือพฒันาทักษะการคดิ    3-0-3 

   (Mathematics for Thinking Skills Development) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. สามารถนาํความรู้เกียวกบัทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

2. ใหเ้หตุผลทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

3. สือสารสือความหมายทางคณิตศาสตร์และนาํเสนอขอ้มูลในงานอาชีพ 

4. เชือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

5. ประยุกตค์วามคิดริเริมสร้างสรรคท์างคณิตศาสตร์ในงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัการฝึกทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกบั ทกัษะการแกปั้ญหา ทกัษะการใหเ้หตุผล 

ทกัษะในการสือสารและสือความหมายทางคณิตศาสตร์ ทกัษะในการเชือมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์ และ

ทกัษะการคิดริเริมสร้างสรรค ์และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1403  สถิตแิละการวางแผนการทดลอง     3-0-3 

   (Statistics and Experimental Design) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เข้าใจสถิติพืนฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลอง 

2. สามารถนาํความรู้เกียวกบั สถิติพืนฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความ

แปรปรวน การใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูล และการวางแผนการทดลองไปประยุกตใ์ช้

ในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ใชค่้ากลางและการวดัการกระจายตามลกัษณะของขอ้มูล 

2. ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 

3. ทดสอบค่าเฉลียของประชากร 

4. วเิคราะห์ความแปรปรวนของประชากร 

5. ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะห์ขอ้มูลทีกาํหนด 

6. ประยุกตก์ารวางแผนการทดลองในงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกับ สถิติพืนฐาน การประมาณค่า การทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล และการวางแผน  

การทดลอง และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1404  แคลคูลสั        3-0-3 

   (Calculus 1) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนืองของฟังก์ชัน

อนุพนัธ์ฟังก์ชนัพีชคณิตอนุพนัธ์ฟังก์ชนัอดิศยัการประยุกต์ของอนุพนัธ์อินทิกรัลฟังก์ชนัพีชคณิต

อินทิกรัลฟังก์ชนัอดิศยัและอินทิกรัลจาํกดัเขต 

2. สามารถนาํความรู้เรืองทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิตและความต่อเนืองของฟังก์ชนัอนุพันธ์ 

ของฟังก์ชนัอินทิกรัลของฟังก์ชนัและอินทิกรัลจาํกดัเขตไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัการกระจายทวนิาม และเศษส่วนย่อย 

2. ดาํเนินการเกียวกบัลิมิต และตรวจสอบความต่อเนือง และอตัราการเปลียนแปลงของฟังก์ชนั 

3. ดาํเนินการเกียวกบัอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัพีชคณิต และฟังก์ชนัอดิศยั 

4. ดาํเนินการเกียวกบัอนุพนัธ์อนัดบัสูง และประยุกตอ์นุพนัธ์ในงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเกียวกบัอินทิกรัลฟังก์ชนัพีชคณิตและฟังก์ชนัอดิศยั 

6. ดาํเนินการเกียวกบัอินทิกรัลจาํกดัเขต และประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแก้ปัญหาเกียวกบัทฤษฏีบททวินามเศษส่วนย่อย ลิมิต และ 

ความต่อเนืองของฟังก์ชนัอนุพนัธ์ ฟังก์ชนัพีชคณิต และฟังก์ชนัอดิศยัการประยุกตข์องอนุพนัธ์อินทิกรัลฟังก์ชนั

พีชคณิตและฟังก์ชนัอดิศยัอินทิกรัลจาํกดัเขตและการประยุกต ์และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

 

30000-1405  แคลคูลสั        3-0-3 

   (Calculus 2) 

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1404   แคลคูลสั 1 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกียวกบัเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ

สามมิติ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์ย่อยและ

อินทิกรัลหลายชนั 

2. สามารถนาํความรู้เรืองเทคนิคอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวเิคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชนั

หลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร การหาอนุพนัธ์ย่อยและอินทิกรัลหลายชนั

ไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ 

2. ดาํเนินการเกียวกบัระบบพิกดัฉากในปริภูมิสามมิติ 

3. ดาํเนินการเกียวกบัฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิตและความต่อเนืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร 

4. ดาํเนินการเกียวกบัอนุพนัธ์ย่อยของฟังก์ชนัหลายตวัแปร และประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

5. ดาํเนินการเกียวกบัอินทิกรัลหลายชนั และประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแก้ปัญหาเกียวกบัเทคนิคการอินทิเกรทอินทิกรัลไม่ตรงแบบ

เรขาคณิตวเิคราะห์ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชนัหลายตวัแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟังก์ชนัหลายตวัแปร การหา

อนุพนัธ์ย่อย อินทิกรัลหลายชนั และการประยุกต ์และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1406  แคลคูลสั        3-0-3 

   (Calculus 3) 

   วชิาบงัคบัก่อน : 30000-1405   แคลคูลสั 2 
 

จุดประสงค์รายวิชา  เพือให ้

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกียวกบัลาํดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหนึง สมการเชิงอนุพนัธ์  

เชิงเส้นอนัดบั n และการแปลงลาปลาซ 

2. สามารถนาํความรู้เรืองลาํดบั อนุกรมสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหนึงสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้น

อนัดบั n และการแปลงลาปลาซไปประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัลาํดบั 

2. ดาํเนินการเกียวกบัอนุกรม 

3. ดาํเนินการเกียวกบัสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบัหนึงและอนัดบั n 

4. ดาํเนินการเกียวกบัการแปลงลาปลาซ 

5. ประยุกตส์มการเชิงอนุพนัธ์ในงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะการคิดคาํนวณ และการแกปั้ญหาเกียวกบัลาํดบั อนุกรม สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั

หนึง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นอนัดบั n การแปลงลาปลาซ และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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30000-1407  คณติศาสตร์อุตสาหกรรม     3-0-3 

   (Industrial Mathematics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจความคิดรวบยอดเกียวกบัเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เส้นตรง ภาคตดักรวย ฟังก์ชนัพีชคณิต และ

ฟังก์ชนัอดิศยั 

2. สามารถดาํเนินการเกียวกบัเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ เส้นตรง ภาคตดักรวย ฟังก์ชนัพีชคณิต ฟังก์ชนั

อดิศยั และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ดาํเนินการเกียวกบัเมทริกซ์ และอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์จากเงือนไขทีกาํหนด 

2. หาค่าดีเทอร์มิแนนตข์องเมทริกซ์จากเงือนไขทีกาํหนด 

3. ประยุกตก์ารแกร้ะบบสมการเชิงเส้นโดยใชเ้มทริกซ์และดีเทอร์มิแนนตใ์นงานอาชีพ 

4. คาํนวณหาระยะทาง จุดกึงกลาง และความชนัของเส้นตรงจากเงือนไขทีกาํหนด 

5. สร้างสมการเส้นตรงในรูปทวัไป และประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

6. สร้างสมการ เขียนกราฟ และวเิคราะห์หาส่วนประกอบของภาคตดักรวยจากสมการทีกาํหนด 

7. ดาํเนินการเกียวกบัฟังก์ชนัพีชคณิต และฟังก์ชนัอดิศยัจากเงือนไขทีกาํหนด 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เกียวกบัเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ภาคตดักรวย ฟังก์ชนั

พีชคณิต และฟังก์ชนัอดิศยั และการประยุกตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 
 

30000-1501  ชีวติกบัสังคมไทย      3-0-3 

   (Life and Thai Society) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

2. สามารถวเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย 

3. ตระหนกัและเห็นคุณค่าของศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัสังคม วฒันธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลกัธรรมาภิบาล หลกัธรรมในการพฒันา

งาน พฒันาคนและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหาการทุจริต และ

ความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทยกบัสังคมโลก  

3. ประยุกต์ใช้ความรู้เกียวกับคุณธรรม จริยธรรม ศาสนธรรม วฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย 

เศรษฐกิจพอเพียง ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจริต ปัญหาสังคม การดาํเนินชีวติตามบทบาท

หนา้ทีการเป็นพลเมืองดี 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัสังคม การจดัระเบียบทางสังคม ศิลปวฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย หลกัธรรมาภิ

บาล หลกัธรรมเพือพฒันาคน พฒันางานและสังคม สันติวฒันธรรม ความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง ปัญหา

การทุจริต ความร่วมกบัประเทศต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิงแวดลอ้มเพือการอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ

สุข สถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวฒันธรรมไทย และสังคมโลก 
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30000-1502  ศาสตร์พระราชา       3-0-3 

   (The King’s Philosophy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ประยุกตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัของสถาบนัพระมหากษตัริย ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวธีิการของศาสตร์พระราชา 

2. ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวติ 

3. ประยุกตใ์ชศ้าสตร์พระราชาในชีวติประจาํวนัและการประกอบอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการของศาสตร์พระราชา การประยุกต์ศาสตร์

พระราชาในการดาํเนินชีวติ หลกัการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิธาน ตามรอยดา้นการศึกษาของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
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30000-1503  การเมืองการปกครองของไทย     3-0-3 

   (Thai Politics and Administration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เข้าใจวิวฒันาการการเมืองการปกครองของไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต แนว

ทางการแก้ไข และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อ ันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. สามารถปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ 

ทรงเป็นประมุข ภายใตห้ลกัสุจริตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหาทางการเมือง 

ปัญหาการทุจริต และการพัฒนาประเทศ ตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัววิฒันาการการเมืองการปกครองไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต  

แนวทางการแก้ไข และการพัฒนาประเทศตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย อ ันมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. มีส่วนร่วมในการเมืองการปกครอง การแก้ไขปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริต และการพฒันา

ประเทศตามสิทธิ บทบาทหน้าทีอย่างสร้างสรรค์ตามแบบอย่างของพลเมืองทีดี ตามหลกัปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น

ประมุข 

3. ปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข ภายใตห้ลกัสุจริต และหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับวิวฒันาการการเมืองการปกครองไทยสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ถึงการ

เปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  การเมืองการปกครองไทยหลงัการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.  ถึง

ปัจจุบนั วิกฤตทางการเมืองและสังคม พ.ศ. 475 ถึงปัจจุบนั การบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายการบริหาร

ประเทศของรัฐบาล พรรคการเมือง การเลือกตงั องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แนวนโยบายพืนฐานแห่งรัฐ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ การบริหารกิจการบา้นเมืองทีดีภายใตห้ลกั

สุจริต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วกิฤตเศรษฐกิจ และปัญหา การทุจริต
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กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 

30000-1601  การพฒันาสุขภาพ      2-0-2 

  (Health Improvement) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวติ 

2. สามารถปฏิบติังานภายใตส้ถานการณ์ทีเปลียนแปลงและจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

และเหมาะสมกบัการปฏิบติังานในอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพในการดาํรงชีวติ 

2. วเิคราะห์สภาพการเปลียนแปลงของสังคมทีมีผลกระทบกบัสุขภาพของตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบติัการช่วยฟืนคืนชีพขนัพืนฐาน 

5.  แกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

6. ใชก้ระบวนการคิด วเิคราะห์และไตร่ตรองอย่างเป็นระบบในการทาํงาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัเทคนิควธีิและทกัษะการพฒันาสุขภาพ สิงคุกคามสุขอนามยัในการดาํรงชีวติ และการทาํงาน 

การเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน สารเสพติด โภชนาการกบัการเกิดกลุ่มโรค NCD ปฏิบติัการช่วยฟืนคืนชีพขนั

พืนฐาน ภยัคุกคามรูปแบบใหม่ สิทธิและระบบการบริการสุขภาพ สุขภาพผูบ้ริโภค ทกัษะการแกปั้ญหา/ขอ้ขดัแยง้

อย่างสันติวธีิ กระบวนการคิด วเิคราะห์ และไตร่ตรองอย่างเป็นระบบ 
 

30000-1602  การคดิอย่างเป็นระบบ      2-0-2 

   (Systematic Thinking) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถคิดอย่างเป็นระบบในการจัดลําดับงาน การตัดสินใจ การจัดการกับความเสียงและ 

การแกปั้ญหา 

3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการดาํเนินชีวติ และประกอบอาชีพดว้ยความรอบคอบ และมีเหตุผล 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ 

2. ประเมินสถานการณ์และวเิคราะห์ปัญหาทีอาจจะเกิดขึนอย่างเป็นระบบ 

3. วเิคราะห์การตดัสินใจและผลทีตามมา 

4. ประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบในการแกปั้ญหา 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัหลกัการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็นระบบ ประเภทและวตัถุประสงคข์อง

คาํถามทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ขนัตอนและแนวคิดของกระบวนการประเมินสถานการณ์ การวิเคราะห์ 

การตัดสินใจปัญหาทีอาจจะเกิดขึนโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม การะบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

กระบวนการสืบคน้ กระบวนการมีส่วนร่วม และการตงัคาํถาม 

 

30000-1603  สุขภาวะกายและจติ      2-0-2 

   (Healthy Body and Mind) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการทีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 

2. สามารถใช้กิจกรรมทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการเพือพฒันาทกัษะชีวิตและสุขภาพของ

ตนเอง 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวติตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการทีส่งเสริมสุขภาวะกายและจิต 

2. เลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะชีวติและสุขภาพเหมาะสมกบัตนเอง 

3. พฒันาสมรรถภาพทางกายใหส้ามารถปฏิบติังานไดต้ามลกัษณะงาน 

4. ปฏิบติัการช่วยฟืนคืนชีพขนัพืนฐาน 

5. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมเพือส่งเสริมสุขภาพทีสัมพนัธ์กบัชุมชน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทางพลศึกษา สุขศึกษาและนนัทนาการ การเลือกกิจกรรมพฒันาทกัษะ

ชีวิตและสุขภาพ การจดักิจกรรมเสริมสร้างสัมพนัธภาพทีดีกบัครอบครัว เพือนและสังคม สิงแวดลอ้มทีเกียวขอ้ง

กบัสุขภาพ กระบวนการเรียนรู้เรืองเพศ สารเสพติด อุบติัภยั โภชนาการกบัการเกิดกลุ่มโรค NCD สุขภาพผูบ้ริโภค 

การปฏิบติัการช่วยฟืนคืนชีพขนัพืนฐาน และการจดักิจกรรมเพือส่งเสริมสุขภาพทีสัมพนัธ์กบัชุมชน  

 

30000-1604  คุณภาพชีวติเพือการทํางาน     2-0-2 

   (Quality of Life at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัปัจจยั สุขอนามยั และสิงแวดลอ้มในการทาํงาน และความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. สามารถจดัการปัญหาโดยสันติวธีิและทาํงานร่วมกบัผูอ้ืนไดอ้ย่างมีความสุข 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและหลกัการดาํเนินชีวิตสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและสิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

2. วเิคราะห์ความตอ้งการของตนเองเพือวางเป้าหมายชีวติ 

3. มีทกัษะการเป็นผูน้าํ  

4. จดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิ 

5. วางแผนดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัปัจจยั สุขอนามยัและสิงแวดลอ้มในการทาํงานทีถูกสุขลกัษณะและปลอดภยั แรงจูงใจที

เกียวขอ้งกบัการทาํงาน ความแตกต่างระหวา่งบุคคล การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ความรับผิดชอบ ความกา้วหนา้ใน

หนา้ทีการงานตามลกัษณะของงาน ทกัษะการเป็นผูน้าํ การจดัการกบัปัญหา/ขอ้ขดัแยง้ โดยสันติวธีิ การอยู่ร่วมกนั

ในสังคมอย่างมีความสุข การหลีกเลียงพฤติกรรมเสียงต่อความรุนแรงและสิงเสพติด 

 

30000-1605  มนุษยสัมพนัธ์ในการทํางาน     2-0-2 

   (Human Relations at Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจความสําคญัและหลกัมนุษยสัมพนัธ์และธรรมชาติของมนุษย ์

2. สามารถพฒันาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรม 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการพฒันาตนและชุมชน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัมนุษยสัมพนัธ์และการประยุกตใ์ชใ้นการทาํงาน 

2. วเิคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษยใ์นสังคม 

3. เสนอแนะแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและชุมชน 

4. นาํกระบวนการทางจิตวทิยาและหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัความหมายและความสําคญัของมนุษยสมัพนัธ์ ธรรมชาติของมนุษย ์กระบวนการ

ทางจิตวิทยาเพือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพฒันาตนเพือความก้าวหน้าในชีวิตและการ

ทาํงาน การนาํหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวติและการประกอบอาชีพ 
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30000-1606  ปัจจยัทีเกยีวข้องกบัมนุษย์     2-0-2 

   (Human Factors) 

Course Objectives 

The trainees will be able to apply concepts learned in human factors training in the performance of 

their role-playing duties and responsibility. 

Course Competencies 

1. Demonstrate basic concepts and definitions of human factors. 

2. Identify human factors issues and limitations in maintenance operations; human errors interactions and 

the “Dirty Dozen”. 

3. Perform communication skills. 

4. Perform team work skills. 

Course Description 

 Maintenance Resource Management (MRM) and Human Factors: 

  - Human Factors and Maintenance Resource Management, 

  - Human Factors: Awareness Phase, 

  - Human Factors: Practice and Feedback Phase, 

  - Human Factors: Continual Reinforcement Phase. 

 

30000-1607  จติวทิยาสังคมว่าด้วยคนพกิาร     2-0-2 

   (Social Phychology of Disability) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ความพิการในประเทศไทย 

2. สามารถปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการอนัเป็นจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อคนพิการ และตระหนกัถึงสิทธิความเท่าเทียมของมนุษย ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัสาเหตุของและการจดัประเภทของความพิการในประเทศไทย 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการปกป้องรักษาสิทธิของคนพิการ 

3. แสดงความรู้เกียวกบัเทคนิคการใหค้าํปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบาํบดัสําหรับคนพิการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณ์ความพิการในประเทศไทย ปัญหาสุขภาพจิต

และโรคทางจิตเวช สังคมวิทยาของคนพิการ กระบวนการทางจิตใจเมือเกิดความสูญเสียในคนพิการ การปกป้อง

รักษาสิทธิของคนพิการ พระราชบญัญติัทีเกียวขอ้ง เทคนิคการใหค้าํปรึกษา การประเมินและกิจกรรมบาํบดัสําหรับ

คนพิการ 
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30000-1608  การออกกาํลงักายเพือสุขภาพ     0-2-1 

   (Exercises for Health) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 

2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ืนดว้ยกิจกรรมทางพลศึกษา 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกบัการปฏิบติังานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและการใชกิ้จกรรมทางพลศึกษาในการส่งเสริมความสมบูรณ์ทางกาย 

2. จดักิจกรรมเพือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามลกัษณะงานไดอ้ย่างปลอดภยั 

3. จดัทาํโครงการออกกาํลงักายเพือพฒันาสุขภาพ 

4.  วางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการและกิจกรรมทางพลศึกษา การเล่นกีฬาเพือส่งเสริมสุขภาพ การจดัทาํ

โครงการออกกาํลงักายเพือพฒันาสุขภาพ การวางแผนแกปั้ญหาดา้นสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและ

ผูอ้ืน ความปลอดภยัในการเล่นกีฬาและการออกกาํลงักาย การส่งเสริมบุคลิกภาพ มนุษยสัมพนัธ์ ภาวะผูน้าํ และ 

การมีนาํใจนกักีฬา 
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30000-1609  ลลีาศเพือพฒันาสุขภาพและบุคลกิภาพ    0-2-1 

   (Social Dance for Health and Personality Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัปฏิบติัการลีลาศเบืองตน้ 

2. สามารถเตน้ลีลาศเพือเขา้สังคมและนนัทนาการ 

3. มีบุคลิกภาพทีดีและมีมารยาทในการเขา้สังคม  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัปฏิบติัการลีลาศเบืองตน้ 

2. เตน้ลีลาศไดอ้ย่างมีความเชือมนัในตนเอง 

3. เตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลิกภาพและมารยาทในการเขา้สังคม 

4. เป็นผูน้าํและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมทางสังคม 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัประวติัและความรู้พืนฐานของกิจกรรมลีลาศ การลีลาศเพือเขา้สังคม การลีลาศ

เพือนนัทนาการ มารยาทในการเขา้สังคม มนุษยสัมพนัธ์ และการปรับปรุงบุคลิกภาพ 
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30000-1610  นันทนาการเพือพฒันาคุณภาพชีวติ    0-2-1 

   (Recreation for Life Quality Development) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการนาํกิจกรรมนนัทนาการไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชีวติ 

2. สามารถใชกิ้จกรรมนนัทนาการเพือพฒันาสุขภาวะตามลกัษณะงานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการพฒันาตนเองตามหลกันนัทนาการ 

2.  ใชกิ้จกรรมนนัทนาการทีเหมาะสมในการพฒันาตนเองและสังคม 

3. ปฏิบติัการฟืนคืนชีพขนัพืนฐาน 

4. มีทกัษะในการสือสาร 

5. วางแผนดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะสอดคลอ้งตามหลกัของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัความสําคญั ขอบข่าย ประโยชน์ ประเภท และรูปแบบของกิจกรรมนนัทนาการ

หลกัการเลือกกิจกรรมนนัทนาการในชีวติประจาํวนัใหส้อดคลอ้งกบัสุขลกัษณะและปลอดภยั เหมาะสมกบัตนและ

สังคม ปฏิบติัการฟืนคืนชีพขนัพืนฐานและทกัษะในการสือสาร การวางแผนดาํเนินชีวติตามหลกัของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน 

 

สาขาวชิาเทคนิคเครืองกล 

  



84 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน 
 

 กลุ่มการจดัการอาชีพ 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองคก์าร 1-2-2 

30001-1051 กฎหมายทวัไปเกียวกบังานอาชีพ 1-0-1 

 

 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 

30001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

 

 กลุ่มพืนฐานวชิาชีพ 

30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม  3-0-3 

30100-0104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์  2-2-3 

30100-0105 ความแข็งแรงของวสัดุ 3-0-3 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน  

 กลุ่มการจดัการอาชีพ 
 

30001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-2 

(Quality Administration in Organization) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เข้าใจหลักการจดัการองค์การ หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิต และหลกัการเพิ ม

ประสิทธิภาพการทาํงาน  

2. สามารถประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ มประสิทธิภาพขององค์การ และการเพิ ม

ประสิทธิภาพการทาํงานในการจดัการงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการจดัการงานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยนั ประหยดั

อดทนและสามารถทาํงานร่วมกนั 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกับหลกัการจดัการองค์การ หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต และ

หลกัการเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน 

2. วางแผนการจดัการองคก์ารและเพิมประสิทธิภาพขององคก์ารตามหลกัการ 

3. กาํหนดแนวทางจดัการความเสียงและความขดัแยง้ในงานอาชีพตามหลกัการและสถานการณ์ 

4. เลือกกลยุทธ์เพือเพิมประสิทธิภาพการทาํงานตามหลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต 

5. ประยุกตใ์ชกิ้จกรรมระบบคุณภาพและเพิมผลผลิตในการจดัการงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัหลกัการจดัองค์การ การเพิมประสิทธิภาพขององค์การ การบริหารงานคุณภาพและเพิม

ผลผลิต  การจดัการความเสียง การจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร กลยุทธ์การเพิมประสิทธิภาพการทาํงาน  การนาํ

กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิมผลผลิตมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการงานอาชีพ 
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30001-1051 กฎหมายทัวไปเกยีวกบังานอาชีพ 1-0-1 

 (Occupational Regulation and Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวข้องกบังานอาชีพดา้นการผลิตและการบริการ ความปลอดภยั 

สิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. สามารถนาํขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้งไปปฏิบติัในงานอาชีพ 

3. มีกิจนิสัยและเจตคติทีดีต่อการปฏิบัติงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีคุณ ธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เกียวกบัขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพการผลิตและการบริการ ความ

ปลอดภยั สิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. ปฏิบติัตามวธีิการและขนัตอนของกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพการผลิตและการบริการในสาขาวชิาทีเรียน  

กฎหมายเกียวกบัความปลอดภยั  สิงแวดลอ้มและทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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 กลุ่มเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

30001-2001 เทคโนโลยสีารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 2-2-3 

(Information Technology for Works) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  การ

สืบคน้และสือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ 

2. สามารถสืบค้น จดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่าน จดัดาํเนินการข้อมูลสารสนเทศ  นําเสนอและสือสารขอ้มูล

สารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  และโปรแกรมสําเร็จรูปที

เกียวขอ้ง 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจดัการอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการสืบคน้ จดัดาํเนินการและสือสารขอ้มูลสารสนเทศใน

งานอาชีพ โดยใชค้อมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  และ

โปรแกรมสําเร็จรูปทีเกียวขอ้ง 

2. ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมในการสืบค้นและสือสารข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ   

3. จดัเก็บ คน้คืน ส่งผ่านและจดัดาํเนินการขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 

4. นาํเสนอและสือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ  การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  การจดัเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจดัดาํเนินการข้อมูลสารสนเทศ 

การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการนาํเสนอและสือสารขอ้มูลสารสนเทศตามลกัษณะงานอาชีพ 
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 กลุ่มพืนฐานวชิาชีพ 
 

30100-0101 กลศาสตร์วศิวกรรม       3-0-3 

  (Engineering Mechanics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัสถิตศาสตร์ การใชเ้วกเตอร์ช่วยในการหาขนาดแรงในโครงสร้างและชิ นส่วนเครืองกล 

2. สามารถวเิคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ นส่วนเครืองกล  และสามารถแกปั้ญหาสถิตศาสตร์วศิวกรรม

ทีเกียวขอ้งกบัสาขาวชิาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีในการสืบค้นความรู้และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีความละเอียด

รอบคอบ และตระหนกัถึงความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการหาขนาดแรง โมเมนตบ์นระนาบโดยใชว้ธีิกราฟิคและคาํนวณ 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการวเิคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ นส่วนเครืองกล 

3. แสดงความรู้เกียวกบัการหาจุดศูนยถ์่วง เซนทรอยด ์และค่าโมเมนตค์วามเฉือยของรูปทรงเรขาคณิต 

4. แสดงความรู้เกียวกบัการหาแรงเสียดทานในเครืองจกัรกล 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกับหลักสถิตศาสตร์  ระบบของแรง  โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุลของวตัถุแข็งเกร็ง 

จุดศูนยถ์่วงและจุดเซนทรอยด ์ แผนภาพวตัถุอิสระ  โมเมนตค์วามเฉือย  หลกัการวเิคราะห์โครงสร้างแรงเสียดทาน

และวธีิการงานเสมือน 
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30100-0104 นิวแมตกิส์และไฮดรอลกิส์       2-2-3 

  (Pneumatics and Hydraulics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุมอตัโนมติั  

 2. สามารถออกแบบวงจร ติดตงั บาํรุงรักษาระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ ทงัแบบเชิงกล และแบบไฟฟ้า  

 3. มีเจตคติทีดีในการสืบคน้ความรู้เกียวกบัการทาํงานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ และมีกิจนิสัย   

     ในการทาํงานดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา   

 1. แสดงความรู้เกียวกบั หลกัการทาํงานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุมอตัโนมติั 

 . ออกแบบวงจร ติดตงั บาํรุงรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลกิส์แบบเชิงกลตามเงือนไขของงาน 

 . ออกแบบวงจร ติดตงั บาํรุงรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลกิส์แบบไฟฟ้าตามเงือนไขของงาน 

คาํอธบิายรายวชิา  

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานเบืองตน้  อุปกรณ์ในระบบ  การเขียนผงัวงจร  การออกแบบและ

เขียนวงจรควบคุมการทาํงานดว้ยรีเลยไ์ฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) การบาํรุงรักษา และแกไ้ข

ปัญหาของระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ 
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30100-0105 ความแข็งแรงของวสัดุ       3-0-3 

  (Strength of Materials) 

  วชิาบงัคบัก่อน : 30100-0101  กลศาสตร์วศิวกรรม  

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการของความเคน้และความเครียด และสมบติัทางกลของวสัดุ 

2. สามารถประยุกต์ใช้หลกัความแข็งแรงของวสัดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ นส่วน

โครงสร้างและเครืองจกัรกล 

3. มีเจตคติทีดีในการสืบคน้ความรู้และใช้หลกัเหตุผลของกลศาสตร์ของแข็งในการแก้ปัญหา มีความ

ตระหนกัถึงความปลอดภยัและความคุม้ค่าของวสัดุ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของความเคน้ ความเครียดและสมบติัทางกลของวสัดุ 

2. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการคาํนวณหาความเคน้  ความเครียด  การบิดของชิ นส่วน 

3. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการคาํนวณหาโมเมนต ์ความเคน้ดดั ความเคน้เฉือน การรวมความเคน้ในคาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบัแนวคิดและองคป์ระกอบของความเคน้และความเครียด  สมบติัทางกลของวสัดุ  ความเคน้

ในภาชนะความดนั  การต่อกนัโดยการเชือมและโดยการใชห้มุดยาํ  การบิดของเพลา  โมเมนตด์ดั  แรงเฉือน  ความ

เคน้ดดั  ความเคน้เฉือนในคาน  การรวมความเคน้และการประยุกตค์วามรู้ในงานอาชีพ 
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คาํอธิบายรายวชิา 
หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพกลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

สาขาวชิาเทคนิคเครืองกล 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 
 

 

30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครืองกล 3-0-3 

30101-2002 เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-3 

30101-2003 เครืองยนตส์นัดาปภายใน 3-0-3 

30101-2004 งานเขียนแบบชินส่วนเครืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 2-3-3 

30101-2005 งานส่งถ่ายกาํลงั 2-2-3 

30101-2006 งานเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 2-3-3 

30101-2007 งานทดลองเครืองกล 2-2-3 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ 

 

30101-2001 กลศาสตร์ของไหลในงานเครืองกล     3-0-3 

   (Fluid Mechanics in Mechanical Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 . เขา้ใจหลกัสถิตศาสตร์และหลกัพลศาสตร์ของไหล 

 . สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัสถิตศาสตร์และหลกัพลศาสตร์ของไหลในงานเครืองกล 

 . มีเจตคติทีดีในการสืบคน้ความรู้ และใชเ้หตุผลของกลศาสตร์ในการแกปั้ญหาเกียวกบัของไหล  

     มีความตระหนกัถงึประสิทธิภาพในการใชพ้ลงังาน  

สมรรถนะรายวชิา  

 . แสดงความรู้เกียวกบัหลกัสถิตศาสตร์และหลกัพลศาสตร์ของไหล 

 . ประยกุตใ์ชส้ถิตศาสตร์และหลกัพลศาสตร์ของไหลในงานเครืองกล 

คาํอธบิายรายวชิา   

 ศึกษาเกียวกบัสมบติัของของไหล  การสมดุลของของไหลทีอยู่นิง  สถิตยศาสตร์ของไหล  การหาแรง

กระทาํกบัวตัถุทีจม  แรงพยุงและแรงลอยตวั  พลศาสตร์ของไหล  การไหลในท่อ สมการความต่อเนือง สมการ

โมเมนตมั  สมการพลงังาน  และการวดัค่าของไหลและการประยุกตใ์ชง้านดา้นเครืองกล 

 

30100-2002 เทอร์โมไดนามกิส์        3-0-3 

      (Thermodynamics)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 . เขา้ใจหลกัการของเทอร์โมไดนามิกส์  พลงังานและกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ 

 . สามารถวเิคราะห์กระบวนการและวฏัจกัรทางเทอร์โมไดนามิกส์ 

 3. มีเจตคติทีดีในการสืบคน้ความรู้เกียวกบัเทอร์โมไดนามิกส์และตระหนกัถึงประสิทธิภาพของการใชพ้ลงังาน  

สมรรถนะรายวชิา  

 . แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการเทอร์โมไดนามิกส์ พลงังาน และกระบวนการเทอร์โมไดนามิกส์  

 . วเิคราะห์กระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์ และวฏัจกัรทางเทอร์โมไดนามิกส์ 

คาํอธบิายรายวชิา  

 ศึกษาเกียวกบัหลกัการและความหมายทางเทอร์โมไดนามิกส์  สมบติัของสารบริสุทธิ  แก๊สอุดมคติ กฎขอ้

ทีหนึงและกฎขอ้ทีสองของเทอร์โมไดนามิกส์  เอนโทรปี  กระบวนการเทอร์โมไดนามิกส์  วฏัจกัรทางเทอร์โม

ไดนามิกส์ 
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30101-2003 เครืองยนต์สันดาปภายใน       3-0-3     

                            (Internal Combustion Engine)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้  

  1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล  

  2. สามารถคาํนวณอตัราส่วนผสมเชือเพลงิกบัอากาศ  การสินเปลืองเชือเพลิงและประสิทธิภาพของความร้อน  

   3. เขา้ใจหลกัการและวธีิแกไ้ขการเกิดมลภาวะจากยานยนต ์  

  4. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงาน  ปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ      

     ประหยดั มีวนิยัตรงต่อเวลา  ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา   

  1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานของเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล   

  2. คาํนวณหาอตัราส่วนผสมเชือเพลงิกบัอากาศ  การสินเปลอืงเชือเพลงิและประสิทธิภาพของความร้อน  

  3. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและวธีิแกไ้ขการเกิดมลภาวะจากยานยนต ์  

  4. แสดงความรู้เกียวกบัการการสืบหาความรู้เกียวกบัเครืองยนตส์ันดาปภายใน 

คาํอธบิายรายวชิา   

  ศึกษาเกียวกบัหลกัการเบืองตน้ของเทอร์โมไดนามิกส์และการประยุกต์ใช้งานของเครืองยนตส์ันดาปภายใน   

ว ฏั จ ัก ร ก า ร ท ํา ง า น ข อ ง เ ค รื อ ง ย น ต ์   ก า ร ผ ส ม ก ัน ร ะ ห ว ่า ง นํา ม ัน เ ชื อ เ พ ล ิง ก ับ อ า ก า ศ  

การสิ นเปลืองเชือเพลิง   ประสิทธิภาพความร้อน การฉีดเชือเพลิงและการสันดาป  โครงสร้างลกัษณะ 

การออกแบบห้องสันดาป การเกิดมลภาวะจากยานยนต์  การแก้ไขการน๊อกของเครืองยนต์และการทาํงานของ

เครืองยนตโ์รตารี 

 

30101-2004 งานเขียนแบบชินส่วนเครืองกลด้วยคอมพวิเตอร์     2-3-3  

   (Mechanical Part Drawing By CAD)  
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้ 

 1. เขา้ใจหลกัการเขียนแบบชิ นส่วนเครืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์  

 2. สามารถเขียนแบบชิ นส่วนเครืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์  

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความอดทน  ประณีตรอบคอบ มีความคิดริเริม   

    สร้างสรรค ์รู้เท่าทนัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการเขียนแบบชิ นส่วนเครืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์  

 2. เขียนแบบชิ นส่วนเครืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ตามแบบหลกัการและกระบวนการ  

คาํอธบิายรายวชิา   

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการสเกตซ์แบบ การเขียนแบบชิ นส่วนเครืองกล  ตลอดจนการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ในการออกแบบชิ นส่วนเครืองกล 
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30101-2005 งานส่งถ่ายกาํลงั        2-2-3  

  (Power Transmission Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1.  เขา้ใจหลกัการทาํงาน การเคลือนที ความเร็ว และความเร่งของกลไกชิ นต่อโยง 

 2.  สามารถคาํนวณและประลองการทาํงานของระบบกลไกชิ นต่อโยง 

 3.  มีกิจนิสยัทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบประหยดั 

      มีวนิยัตรงต่อเวลาตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงาน การเคลือนที ความเร็ว และความเร่งของกลไกชิ นต่อโยง 
 2.  คาํนวณและประลองการทาํงานของระบบกลไกชิ นต่อโยง 
คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการเคลือนที  ความเร็ว ความเร่ง ของกลไกชิ นต่อโยง  ชิ น กลไก 

สไลเดอร์แคร้ง กลไกสก๊อตโยค  กลไกเคลือนกลบัเร็ว กลไกเคลือนทีเส้นตรง กลไกลูกเบียว กลไกเจนีวา ขอ้ต่อ

กากบาท กลไกเฟืองสุริยะ และกลไกส่งกาํลงัเชิงกลต่าง ๆ  
 

30101-2006 งานเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 2-3-3 

 (Pump and Air Compressor practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

 1. เขา้ใจลกัษณะการทาํงานของเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 

 2. คาํนวณสมรรถนะของเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 

 3. เขา้ใจหลกัการออกแบบเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 

 4. เขา้ใจหลกัการบาํรุงรักษาเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 

 5. เขา้ใจการเลอืกใชง้านเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 

 6. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ ประหยดั 

มีวนิยัตรงต่อเวลาตระหนกัถงึความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานของเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 

 2. แสดงความรู้เกียวกบัการหลกัการออกแบบเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 

 3. คาํนวณสมรรถนะของเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 

 4. ซ่อมและปรับแต่งขอ้ขดัขอ้งของอุปกรณ์ในระบบเครืองสูบและเครืองอดัอากาศตามคู่มือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัชนิดหลกัการทาํงานของเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ การหาสมรรถนะของ

เครืองสูบและเครืองอดัอากาศ การออกแบบ การเลือกใช้งาน การติดตงัซ่อมและการบาํรุงรักษารวมทงัมลภาวะ 

เป็นพิษกบัสิงแวดลอ้ม 

 

30101-2007 งานทดลองเครืองกล         2-2-3   

(Mechanicals Laboratory )  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้  

  1. เขา้ใจหลกัการทดลองและการวเิคราะห์ผลการทดลองทางเครืองกล   

2. สามารถใชอุ้ปกรณ์การทดลองและการวเิคราะห์ผลการทดลองทางเครืองกลโดยสามารถนาํเสนอ      

     ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัทฤษฏีได ้ 

3.  มีกิจนิสยัทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ    

      ประหยดั มีวนิยัตรงต่อเวลา ตระหนกัถงึความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทดลองและการวเิคราะห์ผลการทดลองทางเครืองกล   

2. ทดลองและการวเิคราะห์ผลการทดลองทางเครืองกลโดยสามารถนาํเสนอผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัทฤษฏี   

 3. แสดงความรู้เกียวกบัการนาํเสนอผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัทฤษฏี 

คาํอธบิายรายวชิา  

  ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกียวกับคุณสมบติัเชิงกลของวสัดุ  

สมรรถนะของเครืองยนต ์กลศาสตร์ของไหลเชือเพลิงและสารหล่อลืน 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

 

สาขาวชิา เทคนิคเครืองกล 

  



98 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

คาํอธิบายรายวชิา 

 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  
 

 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

30101-2101 งานระบบเครืองยนตค์วบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 2-3-3 

30101-2102 งานไฟฟ้ายานยนต ์ 2-3-3 

30101-2103 งานเครืองล่างและส่งกาํลงัยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2105 งานเกียร์อตัโนมติั 2-3-3 

30101-2106 งานปรับแต่งเครืองยนต ์ 2-3-3 

30101-2107 งานเครืองมือกลยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2108 งานทดสอบปัมและหวัฉีดเครืองยนตดี์เซล 2-3-3 

30101-2109 งานยานยนตใ์ชพ้ลงังานทางเลือก 2-3-3 

30101-2110 งานซ่อมเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 2-3-3 

30101-2111 กลศาสตร์ยานยนต ์ 3-0-3 

รายวชิาทวภิาค ี

30101-51xx งานเทคนิคยานยนต ์… *-*-* 

สาขางานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 

30101-2201 งานเครืองกลตน้กาํลงั 2-3-3 

30101-2202 งานเครืองทาํความเยน็และเครืองปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-3 

30101-2203 งานระบบไอนาํอุตสาหกรรม 2-3-3 

30101-2204 งานเครืองจกัรกลอุตสาหกรรม 2-3-3 

30101-2205 งานส่งถ่ายความร้อนในงานอุตสาหกรรม 2-3-3 

30101-2206 วิศวกรรมโรงตน้กาํลงั 3-0-3 

30101-2207 การจดัการพลงังานในงานอุตสาหกรรม 3-0-3 

30101-2208 พลงังานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม 3-0-3 

30101-2209 การทาํความเยน็อุตสาหกรรม 3-0-3 

30101-2210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม 3-0-3 

รายวชิาทวภิาค ี

30101-52xx งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม … *-*-* 
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สาขางานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต์ 

30101-2301 เทคโนโลยงีานซ่อมตวัถงัรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2302 เทคโนโลยงีานซ่อมสีรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2303 การบริหารศูนยบ์ริการซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์ 3-0-3 

30101-2304 เทคโนโลยงีานซ่อมตดัเปลียนชินตวัถงัรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2305 เทคโนโลยงีานพ่นสีเมทลัลิคและสีมุก 2-3-3 

30101-2306 เทคโนโลยงีานซ่อมดึงดดัชินตวัถงัรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2307 งานปรับแต่งและเทียบสีพ่นซ่อมรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2308 ปัญหาพิเศษงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์ 2-3-3 

30101-2309 เทคโนโลยงีานซ่อมสีดว้ยวิธีพิเศษ 2-3-3 

30101-2310 เทคโนโลยงีานประดบัยนต ์ 2-3-3 

รายวชิาทวภิาค ี

30101-53xx งานเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์… *-*-* 
 

สาขางานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า 

30101-2401 เทคโนโลยโีรงไฟฟ้า 2-0-2 

30101-2402 ระบบผลิตไฟฟ้า 1-2-2 

30101-2403  งานเดินเครืองโรงไฟฟ้าจาํลอง 2-3-3 

30101-2404  งานบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า  2-3-3 

30101-2405  การจดัการและการวางแผนบาํรุงรักษาเทคโนโลยผีลิตไฟฟ้า 2-0-2 

30101-2406 งานระบบไอนาํอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2-3-3 

30101-2407  งานส่งถ่ายความร้อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2-3-3 

รายวชิาทวภิาค ี

30101-54xx งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ... *-*-* 
 

สาขางานเทคนิคเครืองจกัรกลหนัก 

30101-2501 พืนฐานเครืองจกัรกลหนกั  3-0-3 

30101-2502 งานเครืองยนตดี์เซลเครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2503 งานระบบส่งกาํลงัและเครืองล่างเครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2504 งานไฮดรอลิกส์เครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2505 งานระบบเบรกและบงัคบัเลียวเครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

30101-2506 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 
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30101-2507 เทคโนโลยเีครืองจกัรกลหนกัสมยัใหม่ 3-0-3 

30101-2508 การจดัการอะไหล่และบาํรุงรักษาเครืองจกัรกล 2-3-3 

รายวชิาทวภิาค ี

30101-55xx งานเทคนิคเครืองจกัรกลหนกั … *-*-* 
 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 

 30101-2601 เทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า 2-0-2  

 30101-2602 แบตเตอรีและระบบประจุไฟฟ้ายานยนตไ์ฟฟ้า 1-3-2 

 30101-2603 งานระบบขบัเคลือนและส่งกาํลงัยานยนตไ์ฟฟ้า 2-3-3 

 30101-2604 ระบบควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้า 1-3-2 

 30101-2605 งานระบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนตไ์ฟฟ้า 2-3-3 

 30101-2606 งานระบบเครืองล่างยานยนตไ์ฟฟ้า 1-3-2 

 30101-2607 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนตไ์ฟฟ้า 1-3-2 

 30101-2608 การบริหารจดัการธุรกิจบริการยานยนตไ์ฟฟ้า 1-3-2 

 30101-2609 เทคโนโลยคีวามปลอดภยัยานยนตไ์ฟฟ้า 1-2-2 

รายวชิาทวภิาค ี

30101-56xx งานเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า … *-*-* 
 

สาขางานเทคนิคยานยนต์อจัฉริยะ 

30101-2701 งานระบบดิจิทลัในยานยนต ์  2-3-3 

30101-2702 งานเทคโนโลยเีซนเซอร์ยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2703 งานโปรแกรมควบคุมยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2704 งานระบบสือสารและเครือข่ายยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2705 งานแมคคาทรอนิกส์ยานยนต ์ 2-3-3 

30101-2706 งานเทคโนโลยยีานยนตไ์ฟฟ้า 2-3-3 

30101-2707 งานเทคโนโลยยีานยนตไ์ฮบริด 2-3-3 

รายวชิาทวภิาค ี

30101-57xx งานเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ … *-*-* 
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คาํอธิบายรายวชิา 

สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
 

30101-2101 งานระบบเครืองยนต์ควบคุมด้วยอเิลก็ทรอนกิส์     2-3-3 

 (Electronic Control Engine Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการของระบบควบคุมเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซลดว้ยอเิลก็ทรอนิกส์ 

2. สามารถวเิคราะห์แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้ง ซ่อมและปรับแต่ง ระบบควบคุมเครืองยนตแ์กส๊โซลีน       

     และดีเซลดว้ยอเิลก็ทรอนิกส์ 

3. มีกิจนิสัยทีดีในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีต รอบคอบ     

     ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของระบบควบคุมเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซลดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. บาํรุงรักษาระบบควบคุมเครืองยนตแ์ก๊สโซลนีและดีเซลดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ตามคู่มือ 

3. ตรวจซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครืองยนตแ์กส๊โซลนีและดีเซลดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับหลักการทาํงาน การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหา การซ่อมและ การ

ปรับแต่งอุปกรณ์ระบบควบคุมเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซลดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ตามคู่มือ 

  

30101-2102 งานไฟฟ้ายานยนต์ 2-3-3 

 (Electrical Vehicle Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานและตรวจสอบแกไ้ขระบบไฟฟ้ายานยนต ์

2. สามารถใชเ้ครืองมือ  ตรวจวเิคราะห์  ซ่อมและปรับแต่งขอ้ขดัขอ้งของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต ์

3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีต รอบคอบ   

     ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานและตรวจสอบแกไ้ขระบบไฟฟ้ายานยนต ์

2. ใชเ้ครืองมือตรวจวเิคราะห์ ซ่อมและปรับแต่งขอ้ขดัขอ้งของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต ์

3. ตรวจวเิคราะห์แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งระบบไฟฟ้ายานยนตต์ามคู่มือ 

4. ซ่อมและปรับแต่งขอ้ขดัขอ้งของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนตต์ามคู่มือ 
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ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใช้เครืองมือวดัเพือทดสอบวิเคราะห์ขอ้ขดัขอ้งและซ่อมในระบบจุดระเบิด 

ระบบประจุไฟระบบแสงสวา่งและสัญญาณยานยนตส์มยัใหม่ ระบบไฟฟ้าตวัถงั  อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกระบบควบคุม

การฉีดเชือเพลิง  ระบบควบคุมการส่งกาํลงัเครืองยนต ์

 

30101-2103 งานเครืองล่างและส่งกาํลงัยานยนต์     2-3-3 

 (Suspension and Transmission Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการทาํงานและโครงสร้างของระบบเครืองลา่งและส่งกาํลงัยานยนต ์

 2. สามารถตรวจสอบ วเิคราะห์ แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งและซ่อม ระบบเครืองล่างและส่งกาํลงัยานยนต ์

 3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีต รอบคอบ   

     ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลาตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานและโครงสร้างของระบบเครืองล่างและส่งกาํลงัยานยนต ์

 2. ตรวจสอบ วเิคราะห์ แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งและซ่อม ระบบเครืองล่างและส่งกาํลงัยานยนตต์ามคู่มือ 

 3. บาํรุงรักษาและบริการระบบเครืองล่างและส่งกาํลงัยานยนตต์ามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับโครงสร้าง หลกัการทาํงาน การบาํรุงรักษา การใช้เครืองมือและเครืองมือพิเศษ 

วเิคราะห์และแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งและซ่อม ระบบรองรับนาํหนกั ระบบกนัสะเทือน ลอ้และยาง  ระบบบงัคบัเลียว การตงั

ศูนยล์อ้ ระบบเบรก คลตัช์ เกียร์ เพลาส่งกาํลงั เฟืองทา้ย และระบบขบัเคลือนแบบต่างๆ 

 

30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต์ 2-3-3 

 (Vehicle Air-condition Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการเกียวกบัระบบปรับอากาศยานยนต ์

 2. สามารถติดตงั ตรวจสอบ วเิคราะห์ แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งและซ่อม ระบบปรับอากาศยานยนต ์

 3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีต รอบคอบ   

     ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัระบบปรับอากาศยานยนต ์

 2. ติดตงั ตรวจสอบ วเิคราะห์ แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งและซ่อม ระบบปรับอากาศยานยนตต์ามคู่มือ 

 3. บาํรุงรักษาและประมาณราคาการบริการ 
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 ศึกษาและปฏิบตัิเ กียวกบัวฏัจกัรระบบปรับอากาศยานยนต์  ระบบควบคุมปรับอากาศยานยนต์  

การติดตงัระบบปรับอากาศ ตรวจสอบ วเิคราะห์ปัญหาและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง การบริการบาํรุงรักษาระบบปรับอากาศยานยนต ์

และประมาณราคาการบริการ 

 

30101-2105 งานเกยีร์อตัโนมตั ิ 2-3-3 

 (Automatic Transmission Gear Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการทาํงาน การส่งถา่ยกาํลงัและการควบคุมของเกียร์อตัโนมติั 

 2. สามารถใชเ้ครืองมือพิเศษ ตรวจสอบ วเิคราะห์ แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งและซ่อมเกียร์อตัโนมติั 

 3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ   

     ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลาตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงาน การส่งถ่ายกาํลงัและการควบคุมของเกียร์อตัโนมติั 

 2. ตรวจสอบ วเิคราะห์ แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งและซ่อมเกียร์อตัโนมติัตามคู่มือ 

 3. บาํรุงรักษาเกียร์อตัโนมติัตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานของกระบวนเฟืองสุริยะ (Planetary gear train) ระบบส่งกาํลงัแบบอตัราทด

ต่อเนือง (Continuously Variable Transmission) การส่งถ่ายแรงบิดผ่านของเหลวการทาํงานของเกียร์อตัโนมติั   

การใชเ้ครืองมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจสอบ วเิคราะห์ปัญหาและบาํรุงรักษาเกียร์อตัโนมติั 

 

30101-2106 งานปรับแต่งเครืองยนต์ 2-3-3 

 (Engine Tune-Up Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการตรวจวดั วเิคราะห์และปรับแต่งเครืองยนต ์

 2. สามารถใชเ้ครืองมือพิเศษ ตรวจวดั วเิคราะห์และปรับแต่งเครืองยนต ์

 3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีต รอบคอบ ประหยดั     

     มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการตรวจวดัวเิคราะห์และปรับแต่งเครืองยนต ์

 2. ใชเ้ครืองมือ ตรวจวเิคราะห์และปรับแต่งขอ้ขดัขอ้งในระบบเครืองยนตต์ามคู่มือ 

 3. ตรวจซ่อมและบาํรุงรักษาเครืองยนตต์ามคู่มือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการใชเ้ครืองมือพิเศษ ตรวจวดัวเิคราะห์และปรับแต่งอุปกรณ์ของเครืองยนต์  

การตรวจวดัวเิคราะห์กาํลงัอดั ระบบประจุอากาศ  ระบบจุดระเบิด  ระบบจ่ายเชือเพลิง  ระบบหล่อลืน  ระบบระบายความร้อน 

และการวเิคราะห์สภาพไอเสียเพือปรับแต่งเครืองยนตใ์หอ้ยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

 

30101-2107 งานเครืองมือกลยานยนต์ 2-3-3 

 (Automotive Machine Tools Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของเครืองมือกลชนิดต่างๆ ทีใชใ้นการปรับปรุงสภาพยานยนต ์

 2. สามารถใชเ้ครืองมือกลในการปรับปรุงสภาพยานยนต ์

 3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ   

     ประหยดัมีวนิยัตรงต่อเวลาตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานของเครืองมือกลทีใชใ้นการปรับปรุงสภาพยานยนต ์

 2. ใชเ้ครืองมือกลชนิดต่างๆ ในการปรับปรุงสภาพยานยนตต์ามคู่มือ 

 3. บาํรุงรักษาเครืองมือกลชนิดต่างๆ ทีใชใ้นการปรับปรุงสภาพยานยนตต์ามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการใช้งาน การบํารุงรักษาเครืองมือกลยานยนต์ในการปรับปรุงสภาพ 

ยานยนต ์และประมาณราคาการบริการ 

 

30101-2108 งานทดสอบปัมและหัวฉีดเครืองยนต์ดเีซล 2-3-3 

 (Diesel Pump and Nozzle Testing Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการทาํงานและตรวจสอบแกไ้ขปัมเชือเพลงิแรงดนัสูงและหวัฉีดของเครืองยนตดี์เซล 

 2. สามารถใชเ้ครืองมือ ตรวจวเิคราะห์ ซ่อมและปรับแต่งขอ้ขดัขอ้งปัมเชือเพลิงแรงดนัสูงและ  

     หวัฉีดของเครืองยนตดี์เซล 

 3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีต รอบคอบ   

     ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานปัมเชือเพลงิแรงดนัสูงและหวัฉีดของเครืองยนตดี์เซล 

 2. แสดงความรู้เกียวกบัการใชเ้ครืองมือตรวจ วเิคราะห์ ซ่อมและปรับแต่งขอ้ขดัขอ้งของปัมเชือเพลิง   

     แรงดนัสูงและหวัฉีดของเครืองยนตดี์เซล 
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 . ใชเ้ครืองมือตรวจสอบ ทดสอบ ปรับแต่งและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของปัมฉีดนาํมนัเชือเพลิงแรงดนัสูงและ 

     หวัฉีดของเครืองยนตดี์เซล 

 4. บาํรุงรักษาและประมาณราคาการบริการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใชเ้ครืองมือวดั ทดสอบวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งและซ่อมระบบฉีดนาํมนัเชือเพลงิ

เครืองยนตดี์เซล  การใชเ้ครืองมือพิเศษและเครืองมือทดสอบปัมฉีดเชือเพลิงแรงดนัสูงและหวัฉีดดีเซล  ตรวจสอบ 

ทดสอบ ปรับแต่งและแก้ไขขอ้ขดัขอ้งของปัมฉีดนาํมนัเชือเพลิงแรงดนัสูงแบบแถวเรียง (Inline)  ปัมฉีดนาํมนั

เชือเพลิงแรงดนัสูงแบบแถวเรียงแบบจานจ่าย (VE)  ปัมนาํมนัเชือเพลิงระบบควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ และหวัฉีด

ของเครืองยนตดี์เซล  รวมทงัการประมาณราคาค่าบริการ 

 

30101-2109 งานยานยนต์ใช้พลงังานทางเลือก 2-3-3 

  (Alternative Energy Vehicles Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการของยานยนตใ์ชพ้ลงังานทางเลือก 

 2. สามารถติดตงั วเิคราะห์แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้ง ซ่อม ปรับแต่งและบาํรุงรักษายานยนตใ์ชพ้ลงังานทางเลือก 

 3. มีกิจนิสัยทีดีในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีต รอบคอบ    

     ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของยานยนตใ์ชพ้ลงังานทางเลอืก 

 2. ติดตงั วเิคราะห์แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งและซ่อมยานยนตใ์ชพ้ลงังานทางเลือก 

 3. ปรับแต่งและบาํรุงรักษายานยนตใ์ชพ้ลงังานทางเลือก 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับหลกัการทาํงาน การติดตงั การตรวจสอบ การวิเคราะห์ปัญหา การซ่อม

การปรับแต่งและบาํรุงรักษายานยนตใ์ชพ้ลงังานไฟฟ้า  เซลลเ์ชือเพลิง  เชือเพลิงก๊าซ และเชือเพลิงชีวมวล  

 

30101-2110 งานซ่อมเครืองยนต์แก๊สโซลนีและดเีซล 2-3-3 

 (Repair of Gasoline and Diesel Engine Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 

 2. สามารถถอดประกอบตรวจวเิคราะห์แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งและซ่อมเครืองยนตแ์กส๊โซลีนและดีเซล 

 3. มีกิจนิสัยทีดีในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ   

     ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเครืองยนตแ์กส๊โซลีนและดีเซล 

 2. ถอดประกอบตรวจวเิคราะห์แกไ้ขปั้ญหาขอ้ขดัขอ้งและซ่อมเครืองยนตแ์กส๊โซลีนและดีเซล 

 3. ปรับแต่ง บาํรุงรักษา ของเครืองยนตแ์กส๊โซลีนและดีเซล 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับการทาํงานของเครืองยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล การใช้เครืองมือ การถอด

ประกอบตรวจสอบวิเคราะห์แก้ไขปั้ญหาขอ้ขดัขอ้งชิ นส่วนเครืองยนต์ การติดเครืองยนต์ การปรับแต่งและ

การบาํรุงรักษาเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 

 

30101-2111 กลศาสตร์ยานยนต์        3-0-3  

(Mechanic of  Vehicles) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้  

 1. เขา้ใจหลกัการคาํนวณหาแรงทีมากระทาํกบัชิ นส่วนของยานยนต ์

 2. สามารถคาํนวณแรงขบัเคลือนและแรงตา้นทานการขบัเคลือน 

 3. สามารถวเิคราะห์ลกัษณะการทรงตวัของยานยนตข์ณะเคลือนที  

 4. มีเจตคติทีดีในการสืบคน้ความรู้และใช้หลกัเหตุผลของกลศาสตร์ยานยนต์ในการแก้ปัญหา        

     มีความตระหนกัถึงความปลอดภยัและความคุม้ค่าของวสัดุ 

สมรรถนะรายวชิา  

 . แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการประยุกตร์ะบบเชิงกลมาใชก้บัระบบยานยนต ์

 2. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการคาํนวณหาแรงทีมากระทาํกบัชิ นส่วนของยานยนต ์

 3. วเิคราะห์ลกัษณะการทรงตวัของยานยนตข์ณะเคลือนที 

 4. วเิคราะห์แรงขบัเคลือนและแรงตา้นการขบัเคลือน 

คาํอธบิายรายวชิา   

 ศึกษาเกียวกบัการนาํระบบเชิงกลมาประยุกต์ใชก้บัยานยนต ์ การวเิคราะห์แรงทีมากระทาํกบัชิ นส่วนของ

ยานยนต์  แรงขบัเคลือนจากเครืองยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า แรงต้านทานในการเคลือนที ส มร รถนะและ

คุณลกัษณะยานยนต์ การทรงตวัของยานยนต์ขณะเคลือนทีไปในทางตรงและทางโคง้ การเลียวและการบงัคบั

เลียว คุณลกัษณะของยาง ระบบรองรับและระบบเบรก ระบบส่งกาํลงัผ่านคลตัช์ ระบบส่งกาํลงัผ่านของเหลวและ

เกียร์อตัโนมติั  
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รายวิชาทวิภาค ี
 

30101-51xx งานเทคนิคยานยนต์ ...        *-*-* 

 (Automotive Technical work …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคนิคยานยนต ์ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นเทคนิคยานยนตใ์นสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคนิคยานยนต ์เตรียมความพร้อม

ส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

2. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นเทคนิคยานยนตต์ามหลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบัติงานระดับเทคนิคทางด้านเทคนิคยานยนต์ตามหลักการ กระบวนการ และภาระงาน 

ทีรับผิดชอบ 

4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบตัิเกียวกับงานอาชีพระดบัเทคนิคทางด้านเทคนิคยานยนต์ ในสถานประกอบการ  

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ขปัญหา

ในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 
 

30101-2201 งานเครืองกลต้นกาํลงั 2-3-3 

  (Industrial Power Generator Service) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการบริการและบาํรุงรักษาเครืองกลตน้กาํลงั 

 2. สามารถวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้ง  บริการและบาํรุงรักษาเครืองกลตน้กาํลงั 

 3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ   

      ประหยดัมีวนิยัตรงต่อเวลาตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัการบริการและบาํรุงรักษาเครืองกลตน้กาํลงั 

 2. แสดงความรู้เกียวกบัการวเิคราะห์วฏัจกัรและการวดัสมรรถนะของเครืองกลตน้กาํลงั 

 3. วเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้ง  บริการและบาํรุงรักษาเครืองกลตน้กาํลงัตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานการบริการ  การบาํรุงรักษาและวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งของเครืองกลตน้กาํลงัในงาน

อุตสาหกรรม  วเิคราะห์วฏัจกัรและการวดัสมรรถนะของเครืองกลตน้กาํลงั 

 

30101-2202 งานเครืองทําความเยน็และเครืองปรับอากาศอุตสาหกรรม 2-3-3 

 (Industrial Refrigerator and Air-Condition Service) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการบริการเครืองทาํความเยน็อุตสาหกรรมและเครืองปรับอากาศอุตสาหกรรม 

 2. สามารถบริการและบาํรุงรักษาเครืองทาํความเยน็อุตสาหกรรมและเครืองปรับอากาศอุตสาหกรรม 

 3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ ประหยดั   

       มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัการบริการเครืองทาํความเยน็อุตสาหกรรมและเครืองปรับอากาศอุตสาหกรรม 

 2. บริการและบาํรุงรักษาระบบการทาํความเยน็อุตสาหกรรมแลเครืองปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

 3. ติดตงัอุปกรณ์ระบบการทาํความเยน็อุตสาหกรรมและเครืองปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับหลกัการ  การบริการระบบ  การติดตงัและการบาํรุงรักษาระบบเครืองทาํความเย็น

อุตสาหกรรมและระบบเครืองปรับอากาศอุตสาหกรรม 
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30101-2203 งานระบบไอนําอุตสาหกรรม 2-3-3 

 (Steam Plant Service) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการบริการระบบไอนาํอุตสาหกรรม 

 2. สามารถบริการและบาํรุงรักษาระบบไอนาํอุตสาหกรรม 

 3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ       

      ประหยดัมีวนิยัตรงต่อเวลาตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัการบริการระบบไอนาํอุตสาหกรรม 

 2. บริการตรวจสอบและบาํรุงรักษาระบบไอนาํอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

 3. ติดตงัอุปกรณ์ระบบไอนาํอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบริการระบบไอนาํอุตสาหกรรม การใชไ้อนาํอย่างมีประสิทธิภาพการติดตงั

ตรวจสอบสภาพการใชง้านและการบาํรุงรักษาระบบไอนาํ 

 

30101-2204 งานเครืองจกัรกลอุตสาหกรรม      2-3-3 

 (Industrial Machine Service) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรม 

 2. สามารถใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรม 

 3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ       

       ประหยดัมีวนิยัตรงต่อเวลาตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชบ้าํรุงรักษาและติดตงัเครืองจกัรกลอุตสาหกรรม 

 2. บาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

 3. ติดตงัอุปกรณ์เครืองจกัรกลอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบตัิเ กียวก ับหลกัการทาํงาน การใช ้และบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรม  

การติดตงัมอเตอร์ไฟฟ้า  เครืองอดัอากาศ  เครืองทาํสุญญากาศ  เครืองสูบ  เครืองเชือม  เครืองกลึง  เครืองไส

เครืองกดั 
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30101-2205  งานส่งถ่ายความร้อนในงานอุตสาหกรรม  2-3-3 

 (Heat Transfer in Industrial Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  

 1. เขา้ใจหลกัการส่งถ่ายความร้อนโดยการนาํ  การพาและการแผ่รังสี 

 2. สามารถตรวจซ่อม  บริการและบาํรุงรักษาอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อน 

 3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีต รอบคอบ   

     ประหยดั  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการบริการและการบาํรุงรักษาอุปกรณ์แลกเปลยีนความร้อน 

 2. ตรวจซ่อมอุปกรณ์แลกเปลยีนความร้อนในงานอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

 3. บริการและบาํรุงรักษาอุปกรณ์แลกเปลียนในงานอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการส่งถ่ายความร้อน วิธีการส่งถ่ายความร้อนโดยการนาํ  การพาและการแผ่รังสี  

สมบติัและลกัษณะของวสัดุในการส่งถ่ายความร้อน  ฉนวนความร้อน  ความหนาวิกฤตของฉนวน  อุปกรณ์

แลกเปลียนความร้อน  การเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ซ่อมบาํรุงรักษาระบบถ่ายเทความร้อนรวมทงัผลกระทบต่อ

สิงแวดลอ้ม 

 

30101-2206 วศิวกรรมโรงต้นกาํลงั 3-0-3 

 (Power Plant Engineering) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการประยุกตเ์ทอร์โมไดนามิกส์การใชก้ารบาํรุงรักษาโรงตน้กาํลงัไอนาํอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. คาํนวณสมรรถนะของวฏัจกัรโรงตน้กาํลงั 

 3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ ประหยดั

มีวนิยัตรงต่อเวลาตระหนกัถงึความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใชแ้ละบาํรุงรักษาโรงตน้กาํลงัอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ประยุกตใ์ชห้ลกัการเทอร์โมไดนามิกส์ในโรงตน้กาํลงั 

 3. คาํนวณหาสมรรถนะของวฏัจกัรโรงตน้กาํลงั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบัหลกัการประยุกต์เทอร์โมไดนามิกส์  กระบวนการของไอนาํ  วิเคราะห์วฏัจกัรกาํลงัไอนาํ  

หมอ้ไอนาํและอุปกรณ์การผลิตกาํลงังานจากกงัหนัไอนาํ  กงัหนัแก๊ส  การบาํรุงรักษาระบบไอนาํและการใชไ้อนาํ

อย่างมีประสิทธิภาพรวมทงัผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม 
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30101-2207 การจดัการพลงังานในงานอุตสาหกรรม 3-0-3 

 (Industrial Energy Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการใชพ้ลงังานความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

 2. เขา้ใจหลกัการทาํบญัชีพลงังาน  การตรวจสอบพลงังานและการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังาน 

 3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ ประหยดั 

      มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใชพ้ลงังานความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํบญัชีพลงังานและการตรวจสอบพลงังาน 

 3. วเิคราะห์และเลือกวธีิการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบัระบบการใชพ้ลงังานความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม  การทาํบญัชีพลงังาน  

การตรวจสอบเก็บขอ้มูลและการวิเคราะห์การใช้พลงังาน  การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครืองจกัรอุปกรณ์     

การปรับปรุงการใช้พลงังาน  การบาํรุงรักษาและพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังานรวมทงัการ

คาํนึงถึงผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม 

 

30101-2208 พลงังานทางเลือกในงานอตุสาหกรรม 3-0-3 

 (Industrial Alternative Energy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจประเภทของพลงังานทางเลือกและหลกัการเลือกความเหมาะสมของพลงังานในงาน  

      อุตสาหกรรม 

 2. เขา้ใจหลกัการอนุรักษพ์ลงังานในงานอุตสาหกรรม 

 3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ ประหยดั

      มีวนิยัตรงต่อเวลาตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัประเภทของพลงังานทางเลอืกในโรงงานอุตสาหกรรม 

 2. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุสาหกรรม 

 3. เลือกใชพ้ลงังานในงานอุตสาหกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบัประเภท และแหล่งพลงังาน  พลงังานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม  พลงังานแสงอาทิตย์  

พลงังานนาํ  พลงังานลม  พลงังานคลืน  พลงังานใตพิ้ภพ  พลงังานชีวมวลและแก๊สซิไฟร์เออร์ การประยุกตใ์ช้

พลงังาน  หลกัการอนุรักษพ์ลงังานในงานอุตสาหกรรม 

 

30101-2209 การทําความเยน็อุตสาหกรรม 3-0-3 

 (Industrial Refrigeration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการทาํความเยน็อุตสาหกรรมและมาตรฐานการติดตงัระบบเครืองทาํความเยน็   

       อุตสาหกรรม 

 2. คาํนวณสมรรถนะการทาํความเยน็ 

 3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ ประหยดั

      มีวนิยัตรงต่อเวลาตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํความเยน็อุตสาหกรรมและมาตรฐานการติดตงัระบบเครืองทาํความเย็น

      อุตสาหกรรม 

 2. คาํนวณหาสมรรถนะการทาํความเยน็ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบัหลกัการเบืองตน้ของวฏัจกัรการทาํความเยน็  วิเคราะห์วฏัจกัรการอดัไอ  วฏัจกัรการทาํ

ความเย็น  ระบบการทาํความเย็นโดยตรง  ระบบการทาํความเย็นโดยอ้อม  สารทาํความเย็น  อุปกรณ์และ

ส่วนประกอบของระบบการทาํความเยน็  อุปกรณ์ควบคุมระบบการทาํความเยน็  มาตรฐานระบบการติดตงัระบบเครืองทาํ

ความเย็นและอุปกรณ์  ของเสียทีมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม  การคาํนวณภาระของเครือง   ทาํความเย็นและ

การคาํนวณสมรรถนะของเครืองทาํความเยน็  
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30101-2210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม 3-0-3 

 (Industrial Air-Conditioning) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการปรับอากาศอุตสาหกรรมและมาตรฐานการติดตงัระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม 

 2. คาํนวณอตัราการทาํความเยน็ในระบบอุตสาหกรรม 

 3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ ประหยดั 

      มีวนิยัตรงต่อเวลาตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการปรับอากาศและมาตรฐานการติดตงัระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม 

 2. คาํนวณหาอตัราการทาํความเยน็ของระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม 

 3. แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกับหลกัการ  กระบวนการปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม  แผนภูมิไซโครเมตริก 

(Psychometric chart)แผนภูมิความดนัเอนทาลปี (P-h diagram)  ระบบปรับอากาศ  ส่วนประกอบระบบปรับอากาศ

ระบบควบคุม  การปรับอากาศ  ระบบท่อ  ระบบการจ่ายอากาศ  การบาํรุงรักษาและวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งระบบปรับ

อากาศมาตรฐาน  การติดตงัระบบปรับอากาศรวมทงัผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม  หลกัการคาํนวณอตัราการทาํความเย็น 

(Cooling load) การคาํนวณสมรรถนะของเครืองทาํความเยน็ 
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รายวิชาทวิภาค ี
 

30101-52xx งานเทคนิคเครืองกลอตุสาหกรรม ...         *-*-* 

                                  (Industrial Mechanical Technical work …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 

2. สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการวเิคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแกไ้ขปัญหาในการ 

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมในสถานประกอบการตามภาระ

งานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม 

เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

2. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงาน

ทีรับผิดชอบ 

4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับงานอาชีพระดบัเทคนิคทางด้านเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมในสถาน-

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและ

แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานเทคนิคซ่อมตวัถังและสีรถยนต์ 
 

30101-2301 เทคโนโลยงีานซ่อมตวัถังรถยนต์   2-3-3 

 (Automotive Body Repair Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัเทคโนโลยีการซ่อมตวัถงัรถยนต ์

 2. สามารถตรวจวเิคราะห์แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งและนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการซ่อมตวัถงัรถยนต ์

 3. เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการการสืบเสาะหาความรู้ ปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ     

     ประหยดั มีวนิยัตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบักระบวนการซ่อมตวัถงัรถยนต ์

 2. ตรวจสอบความเสียหาย ซ่อมชิ นส่วนตวัถงัรถยนตค์วามเสียหายปานกลางและหนกัตามคู่มือ 

 3. ตรวจสอบและปรับตงัชิ นส่วนตวัถงัรถยนตต์ามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับ  เทคโนโลยีการซ่อมตัวถังรถยนต์  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

กระบวนการซ่อมตวัถงัรถยนต ์ ระบบโครงสร้างตวัถงัรถยนต ์ การวเิคราะห์ตรวจสอบความเสียหายตวัถงัรถยนต์  

การเลือกใช ้วสัดุ เครืองมืออุปกรณ์ในการซ่อมตวัถงัรถยนตต์ามลกัษณะความเสียหาย  การซ่อมตวัถงัรถยนตช์นิด

ความเสียหาย เบา ปานกลางและหนกั  การเชือมและ การตดัเปลียนชิ นส่วนตวัถงัรถยนตต์ามคู่มือ  

 

30101-2302 เทคโนโลยงีานซ่อมสีรถยนต์ 2-3-3 

 (Automotive Painting Repair Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1.  เขา้ใจเกียวกบัเทคโนโลยีการซ่อมสีรถยนต ์

 2.  สามารถซ่อมสีรถยนตต์ามขนัตอนมาตรฐาน  

 3.  เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการการสืบเสาะหาความรู้ ปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ ประหยดั

      มีวนิยัตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

 1.  แสดงความรู้เกียวกบั เทคโนโลยีการซ่อมสีและกระบวนการซ่อมสีรถยนต ์

 2.  ซ่อมสีรถยนตเ์ฉพาะจุด (Spot Repair) ตามขนัตอนมาตรฐาน 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั  เทคโนโลยีการซ่อมสีรถยนต ์ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน กระบวนการ

ซ่อมสีเฉพาะจุด (Spot Repair) การเลือกใช้ วสัดุ เครืองมืออุปกรณ์ในงานซ่อมสีรถยนต์ การเตรียมผิวงาน

ซ่อม  การติดกระดาษพ่นสี  การพ่นสีพืน  การพ่นสีทบัหนา้ และพ่นเคลียร์ ตามขนัตอนมาตรฐาน  งานขดัผิวสี และ

ปัญหางานซ่อมสีรถยนต ์

 

30101-2303 การบริหารศูนย์บริการซ่อมตวัถังและสีรถยนต์ 3-0-3 

 (Body and Paint Automotive Service Center Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจในหลกัการบริหารและการจดัการศูนยบ์ริการซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

 2. สามารถวางแผนระบบบริหารและจดัการศูนยบ์ริการซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

 3. เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการการสืบเสาะหาความรู้ในการทาํงาน ปฏิบติังานดว้ยความประณีต     

     รอบคอบ ประหยดั มีวนิยัตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการบริหาร และการจดัการศูนยบ์ริการซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

 2. วางแผนระบบการบริหารและการจดัการศูนยบ์ริการซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบัหลกัการบริหารและเทคโนโลยีการจดัการศูนยบ์ริการซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์ โครงสร้าง

องค์ประกอบศูนย์บริการ  การประกันภยัรถยนต์  การบริหารความเสียง  การบริหารงานบุคคล  กลยุทธ์การ

บริหารงาน  ภาษีและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการจดัการศูนยบ์ริการ 

  

30101-2304 เทคโนโลยงีานซ่อมตดัเปลยีนชินตวัถังรถยนต์ 2-3-3 

 (Automotive Body Repair by Cut and Replace Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบักระบวนการซ่อมตดัเปลียนชิ นส่วนตวัถงัรถยนต ์

 2. สามารถตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมตวัถงัรถยนตด์ว้ยการตดัเปลียนชิ นส่วน 

 3. เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการการสืบเสาะหาความรู้ ปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ   

     ประหยดั มีวนิยัตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบั กระบวนการซ่อมดว้ยการตดัเปลยีนชิ นส่วนตวัถงัรถยนต ์

 2. ตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมตวัถงัรถยนตด์ว้ยการตดัเปลียนชิ นส่วนตามคู่มือ 

 3. ตรวจสอบและปรับตงัชิ นส่วนตวัถงัรถยนตต์ามคู่มือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั  เทคโนโลยีการซ่อมดว้ยการตดัเปลียนชิ นส่วนตวัถงัรถยนตค์วามปลอดภยัในการ

ปฏิบติังาน กระบวนการซ่อมตวัถงัรถยนตด์ว้ยวธีิการตดัเปลียนชิ นส่วน การวเิคราะห์ตรวจสอบความเสียหายของ

ตวัถงัรถยนต ์ การเลือกใช ้วสัดุ เครืองมืออุปกรณ์ ในการซ่อมตวัถงัรถยนต ์การตรวจวดัตาํแหน่งและขนาดชิ นส่วน

ตวัถงัรถยนต ์การตดัเปลียนชิ นส่วนตวัถงัรถยนตต์ามคู่มือ 

 

30101-2305 เทคโนโลยงีานพ่นสีเมทลัลคิและสีมุก 2-3-3 

 (Metallic and  Perl  Spray Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัเทคโนโลยีการพ่นสีเมทลัลิคและสีมุก 

 2. สามารถพ่นสีเมทลัลิค  สีมุกและเคลยีร์ทบัหนา้ 

 3. เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการการสืบเสาะหาความรู้ ปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ   

     ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบั กระบวนการพ่นสีเมทลัลิคและสีมุก 

 2. พ่นสีเมทลัลิคและสีมุกตามคู่มือ 

 3. พ่นเคลยีร์ทบัหนา้ตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับ  เทคโนโลยีการพ่นสีเมทลัลิคและสีมุก ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

กระบวนการพ่นสีทบัหนา้  การเลือกใช ้วสัดุ เครืองมืออุปกรณ์ในการพ่นสี    การพ่นสีเมทลัลิคและสีมุก การพ่น

เคลียร์ทบัหนา้ตามคู่มือ ปัญหาและการแกปั้ญหางานพ่นสี  

 

30101-2306 เทคโนโลยงีานซ่อมดึงดดัตวัถงัรถยนต์   2-3-3 

 (Automotive Body Repair by Bending Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบักระบวนการซ่อมดว้ยการดึงดดัตวัถงัรถยนต ์  

 2. สามารถตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมตวัถงัรถยนตด์ว้ยการดึงดดัตวัถงัรถยนต ์

 3. เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการการสืบเสาะหาความรู้ ปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ ประหยดั 

     มีวนิยัตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบั กระบวนการซ่อมดว้ยการดึงดดัตวัถงัรถยนต ์

 2. ตรวจสอบความเสียหาย และซ่อมตวัถงัรถยนตด์ว้ยการดึงดดัตวัถงัรถยนตต์ามคู่มือ 

 3. ตรวจสอบและวดัระยะตาํแหน่งตวัถงัรถยนตต์ามคู่มือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับเทคโนโลยีการซ่อมด้วยการดึงดดัตวัถงัรถยนต์   ความปลอดภยัในการฏิบัติงาน 

กระบวนการซ่อมตวัถงัรถยนต์ดว้ยวิธีการดึงดดัโครงรถและแชสซีส  การวิเคราะห์ตรวจสอบความเสียหายของ

ตวัถงัรถยนต ์ การเลือกใช ้วสัดุ เครืองมืออุปกรณ์ ในการซ่อมตวัถงัรถยนต ์ การตรวจวดัขนาดมิติของตวัถงัรถยนต ์ 

การดึงดดัและตดัเปลียนชิ นส่วนโครงรถและแชสซีสตามคู่มือ 

 

30101-2307 งานปรับแต่งและเทยีบสีพ่นซ่อมรถยนต์ 2-3-3 

 (Color Matching) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการปรับแต่งสีและเทียบสีพ่นซ่อมรถยนต ์ 

 2. สามารถปรับแต่งและเทียบสีพ่นซ่อมรถยนต ์

 3. เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการการสืบเสาะหาความรู้ ปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ ประหยดั 

     มีวนิยัตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบั กระบวนการปรับแต่งสีและเทียบสีพ่นซ่อมรถยนต ์

 2. ปรับแต่งสีและเทียบสีพ่นซ่อมรถยนตไ์ดต้ามตวัอย่าง 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั  หลกัการปรับแต่งสีและเทียบสี เครืองมืออุปกรณ์ในงานปรับแต่งและเทียบสี 

การผสมสี การพ่นเทียบสี  การปรับแต่งและเทียบสีโซลิด (Solid) และสีเมทาลิค (Metallic) การคาํนวณ

สัดส่วนสีตามการใชง้าน การคาํนวณปริมาณสีต่อพืนทีชิ นงานพ่น 

   

30101-2308 ปัญหาพเิศษงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต์ 2-3-3 

 (Body and Paint Repair  Solving  Problem) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัปัญหาพิเศษงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

 2. สามารถตรวจสอบและแกปั้ญหาในงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

 3. เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการการสืบเสาะหาความรู้ ปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ ประหยดั 

     มีวนิยัตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการวเิคราะห์ปัญหา คน้หาสาเหตุ เลือกใชเ้ทคโนโลยีในการแกปั้ญหาพิเศษ

     งานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

 2. ตรวจสอบและแกปั้ญหาพิเศษในงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์
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 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั หลกัการวิเคราะห์ปัญหา คน้หาสาเหตุ เลือกใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา

พิเศษงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต์ ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาและแกปั้ญหาพิเศษโดยนาํเทคโนโลยีงานซ่อมตวัถงั

และสีรถยนตใ์หม่ ๆ มาใช ้

 

30101-2309 เทคโนโลยงีานซ่อมสีด้วยวธิีพเิศษ 2-3-3 

 (Paint  Repair  Technology By Special Method) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีของเครืองมือหรือวสัดุพิเศษในการซ่อมสีรถยนต ์

 2. สามารถซ่อมสีรถยนตโ์ดยการใชเ้ทคโนโลยีของเครืองมือหรือวสัดุพิเศษ 

 3. เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการการสืบเสาะหาความรู้ ปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ ประหยดั  

     มีวนิยัตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบั กระบวนการนาํเทคโนโลยีของเครืองมือหรือวสัดุพิเศษในการซ่อมสีรถยนต ์

 2. ซ่อมสีรถยนตด์ว้ยการใชเ้ทคโนโลยีของเครืองมือหรือวสัดุพิเศษ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั  เทคโนโลยีเครืองมือหรือวสัดุพิเศษในการซ่อมสีรถยนต์ ความปลอดภยัใน

การปฏิบติังาน กระบวนการซ่อมสีรถยนต์ดว้ยเทคโนโลยีใหม่  การเลือกใช้ วสัดุ เครืองมืออุปกรณ์ งานซ่อมสี

แบบเร่งด่วน (Quick Repair) งานเคลือบผิวสีรถยนต์ (Glass Coating)  งานเคลือบเงาผิวสีรถยนต์ (High Glass 

Polishing) งานซ่อมรอยบุบดว้ยเครืองมือพิเศษ (Paintless Dent Repair) ตามคู่มือ 
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30101-2310 เทคโนโลยงีานประดับยนต์ 2-3-3 

 (Car Accessories Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการเลือกใชว้สัดุ อุปกรณ์ประดบัยนต ์อุปกรณ์ตกแต่งเครืองเล่นดีวดีีรถยนต ์อุปกรณ์      

     กนัขโมย อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกและความปลอดภยัในยานยนต ์

 2. สามารถติดตงัอุปกรณ์ประดบัยนต ์อุปกรณ์ตกแต่งเครืองดีวดีีรถยนต ์อุปกรณ์กนัขโมย อุปกรณ์     

     อาํนวยความสะดวกและอุปกรณ์เพือความปลอดภยัในรถยนต ์

 3. เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการการสืบเสาะหาความรู้ ปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ ประหยดั  

     มีวนิยัตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบั หลกัการติดตงั ตกแต่งอุปกรณ์ประดบัยนต ์

 2. ติดตงัอุปกรณ์ประดบัยนต ์อุปกรณ์ตกแต่งเครืองดีวีดีรถยนต ์อุปกรณ์กนัขโมย อุปกรณ์อาํนวยความสะดวกและ

     อุปกรณ์เพือความปลอดภยัในรถยนต ์ตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั คุณสมบติัและการติดตงัอุปกรณ์ประดบัยนต ์อุปกรณ์ตกแต่ง การติดฟิลม์กรอง

แสง สติกเกอร์ เครืองเล่นดีวีดีรถยนต์  อุปกรณ์กนัขโมย อุปกรณ์อาํนวยความสะดวก และอุปกรณ์เพือความปลอดภยั     

ในรถยนต ์รวมทงัการประมาณราคาค่าบริการ 
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รายวิชาทวิภาค ี
 

30101-53xx งานเทคนิคซ่อมตวัถังและสีรถยนต์ …        *-*-* 

  (Paint and Body Repair Technical work …) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ในสถานประกอบการ 

ตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคนิคซ่อมตวัถงัและสี

รถยนต ์  เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

2. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนตต์ามหลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนตต์ามหลกัการ กระบวนการ และภาระ

งานทีรับผิดชอบ 

4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับงานอาชีพระดบัเทคนิคทางด้านเทคนิคซ่อมตวัถงัและสีรถยนต์ในสถาน-

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและ

แกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า 
 

30101-2401 เทคโนโลยโีรงไฟฟ้า 2-0-2 

 (Power Plant Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา 

 1. เขา้ใจหลกัการระบบผลิตไฟฟ้าพลงัความร้อน พลงัความร้อนร่วม พลงังานหมุนเวยีน พลงันาํ      

     พลงังานนิวเคลียร์ 

 2. สามารถเขียนผงัโครงสร้างการทาํงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลงัความร้อน พลงัความร้อนร่วม พลงังาน     

     หมุนเวยีน พลงันาํ  พลงังานนิวเคลียร์ 

 3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการผลิตไฟฟ้าจากพลงัความร้อน พลงัความร้อนร่วม พลงังานหมุนเวยีนพลงังานนาํ 

     พลงังาน นิวเคลียร์ 

 2. แสดงความรู้ เ กียวกบัการเขียนผงัโครงสร้างการทาํงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงัความร้อน      

     พลงัความร้อนร่วม  พลงังานหมุนเวยีน พลงังานนาํพลงังานนิวเคลียร์ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกบัหลกัการและโครงสร้างการทาํงานของระบบผลิตไฟฟ้า พลงังานความร้อน พลงังานความร้อนร่วม 

พลงังานหมุนเวยีน พลงังานนาํ พลงังานนิวเคลียร์ 

 

30101-2402 ระบบผลติไฟฟ้า 1-2-2 

 (Electricity Generating System) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  

 1. เขา้ใจหลกัการระบบผลิตไฟฟ้า 

 2. สามารถเลอืกและจดัเตรียมขอ้มูลเพือเตรียมเดินเครืองผลิตไฟฟ้า 

 3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของวฎัจกัรระบบการผลิตไฟฟ้าทงัระบบหลกัและระบบสนบัสนุน 

 2. แสดงความรู้เกียวกบัการแปลความหมายของ สัญลกัษณ์ รหสั ขอ้มูล ตวัเลขในผงัระบบผลิตไฟฟ้า 

 3. เลือกขอ้มูลจากคู่มือการผลิตเพือจะนาํไปใชก้บัการเดินเครืองระบบผลิตไฟฟ้า 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการของระบบผลิตไฟฟ้าเชือเพลิงแข็ง เชือเพลิงเหลวและเชือเพลิงก๊าซ 

สัญลกัษณ์ รหสั ขอ้มูล ตวัเลขในผงัระบบผลิตไฟฟ้า เลือกและจดัเตรียมขอ้มูลจากคู่มือการผลิตเพือเตรียม

เดินเครืองไฟฟ้า 

 

30101-2403 งานเดินเครืองโรงไฟฟ้าจาํลอง 2-3-3 

 (Power Plant Simulator Operations) 
 

จุดประสงค์รายวชิา 

. เขา้ใจหลกัการทาํงานและโครงสร้างของอุปกรณ์ควบคุม ระบบเฝ้าติดตามและแจง้ขอ้มูล การเดินเครือง 

ระบบแจง้เตือนสิงผิดปกติจากการเดินเครือง 

 2. สามารถเดินเครือง ระบบผลิตไอนาํ ระบบกงัหนัไอนาํ ระบบเครืองกาํเนิดไฟฟ้า  ระบบผลิตไฟฟ้า  

     และแกปั้ญหาในสภาวะผิดปกติ 

 . มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการเดินเครืองโรงไฟฟ้าจาํลอง 

2. เดินเครืองระบบผลิตไอนาํ ระบบกงัหนัไอนาํ ระบบเครืองกาํเนิดไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าของ

โรงไฟฟ้าจาํลอง 

3. แกปั้ญหาในการเดินเครือง ระบบผลิตไอนาํ ระบบกงัหนัไอนาํ ระบบเครืองกาํเนิดไฟฟ้า และระบบผลิต

ไฟฟ้าในสภาวะผิดปกติลกัษณะต่าง ๆ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการวิเคราะห์ปัญหา การใช้อุปกรณ์ควบคุม ระบบเฝ้าติดตาม และแจง้ขอ้มูล 

การเดินเครือง ระบบแจง้เตือนสิงผิดปกติจากการเดินเครือง ในระบบผลิตไอนาํ ระบบกงัหนัไอนาํ ระบบเครือง

กาํเนิดไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้า และแกปั้ญหาในสภาวะผิดปกติ 

 

30101-2404   งานบํารุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า  2-3-3 

 (Maintenance Machinery in Electricity Generating Industrial Practice) 
 

จุดประสงค์รายวิชา  

1. เขา้ใจหลกัการใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

2. สามารถปฏิบติังานการใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีตรอบคอบ

ประหยดัมีวนิยัตรงต่อเวลาตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวิชา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการบริการและการบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

 2. บริการและบาํรุงรักษาเครืองทาํสุญญากาศ เครืองสูบและอดัอากาศ ระบบท่อ ระบบ 

    ขนถ่าย ระบบหมอ้นาํกงัหนัไอนาํตามคู่มือ 

3. แสดงความรู้เกียวกบัการตรวจซ่อมเครืองทาํสุญญากาศ เครืองสูบและอดัอากาศ ระบบท่อ ระบบขนถ่าย      

    ระบบหมอ้นาํ กงัหนัไอนาํตามคู่มือ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบติังานเกียวกบัหลกัการทาํงานการใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

การติดตงัและซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าพดัลมและเครืองอดัอากาศเครืองทาํสุญญากาศเครืองสูบปัมและอดัอากาศ  

ระบบท่อระบบขนถ่ายถ่านหินและเถา้ถ่านหิน  หมอ้นาํ กงัหนัไอนาํ ระบบกาํจดัของเสีย ระบบนาํเลียงเครืองมือวดั 

 

30101-2405 การจดัการและการวางแผนบํารุงรักษาเทคโนโลยผีลติไฟฟ้า  2-0-2 

 (Maintenance and Management Planning in Electricity Generating Industrial) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  

 1. เขา้ใจหลกัการทาํงานดา้นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า 

 2. สามารถเลือกและจดัเตรียมขอ้มูลเพือกาํหนดแผนงานซ่อมและบาํรุงรักษาระบบผลิตในอุตสาหกรรม     

     ผลิตไฟฟ้า 

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีต รอบคอบ      

     ประหยดัมีวนิยัตรงต่อเวลาตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการบริการและการบาํรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า 

 2. แสดงความรู้เกียวกบัการบริการและบาํรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าโดยใชร้หสัและสัญลกัษณ์ตามคู่มือ 

 3. แสดงความรู้เกียวกบัการตรวจซ่อมอุปกรณ์เครืองจกัรกลระบบผลิตไฟฟ้าตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาหลกัการและเทคโนโลยผีลิตไฟฟ้าและปฏิบติังานเกียวกบัการวางแผนการจดัการ การซ่อมบาํรุงรักษา 

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของคู่มือบริษทัผูผ้ลิต 
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30101-2406  งานระบบไอนําอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า  2-3-3 

 (Steam System in Electricity Generating Industrial Practice) 
 

จุดประสงค์รายวิชา  

 1. เขา้ใจหลกัการบริการระบบไอนาํอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

 2. สามารถบริการและบาํรุงรักษาระบบไอนาํอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า 

 3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีต รอบคอบ  

     ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวิชา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการบริการและการบาํรุงรักษาระบบไอนาํอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

 2. บริการและบาํรุงรักษาระบบไอนาํอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าตามคู่มือ 

 3. ตรวจซ่อมอุปกรณ์ส่วนประกอบระบบไอนาํอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าตามคู่มือ 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบริการระบบไอนาํอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า การใชแ้ละการซ่อมบาํรุงระบบไอนาํ

ตรวจสอบสภาพการใชง้านและการบาํรุงรักษาระบบไอนาํ 

 

30101-2407  งานส่งถ่ายความร้อนในอุตสาหกรรมผลติไฟฟ้า  2-3-3 

 (Heat Transfer in Electricity Generating Industrial Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  

 1. เขา้ใจหลกัการส่งถ่ายความร้อนโดยการนาํการพาและการแผ่รังสี 

 2. สามารถตรวจซ่อมและบาํรุงรักษาอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนของเครืองจกัรกลผลิตไฟฟ้า 

 3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการสืบเสาะหาความรู้ ในการทาํงานปฏิบติังานดว้ยความประณีต    

     รอบคอบ ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการบริการและการบาํรุงรักษาอุปกรณ์แลกเปลยีนความร้อน 

 2. บริการและบาํรุงรักษาอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนของเครืองจกัรกลผลิตไฟฟ้าตามคู่มือ 

 3. ตรวจซ่อมอุปกรณ์แลกเปลยีนความร้อนของเครืองจกัรกลการผลิตไฟฟ้าตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการส่งถ่ายความร้อนวิธีการส่งถ่ายความร้อนโดยการนาํการพาและการแผ่

รังสีสมบติัและลกัษณะของวสัดุในการส่งถ่ายความร้อนฉนวนความร้อนอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนแบบอากาศ

อุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนแบบนาํการเลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์ซ่อมบาํรุงรักษาระบบถ่ายเทความร้อนรวมทงั

ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบัการผลิตไฟฟ้า 
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รายวิชาทวิภาค ี
 

30101-54xx งานเทคนิคเครืองกลอตุสาหกรรมผลติไฟฟ้า … *-*-* 

 (Mechanical Technical Power Generation Industry work …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในสถานประกอบการ

ตามภาระงานทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม

ผลิตไฟฟ้า  เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

2. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าตามหลกัการและ

กระบวนการ 

3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าตามหลกัการ กระบวนการ 

และภาระงานทีรับผิดชอบ 

4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับงานอาชีพระดบัเทคนิคทางด้านเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 

ในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน 

การประเมินผลและแกไ้ขปัญหาในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานเทคนิคเครืองจักรกลหนัก 
 

30101-2501 พืนฐานเครืองจกัรกลหนัก 3-0-3 

 (Introduction to Heavy Equipment) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจประเภท หลกัการทาํงานของเครืองยนต ์ระบบส่งกาํลงั ระบบเบรกและบงัคบัเลยีว ระบบไฮดรอลิกส์ 

     ระบบเครืองล่างของเครืองจกัรกลหนกั 

 2. เขา้ใจโครงสร้างและลกัษณะการใชง้านเครืองจกัรกลหนกั 

 3. มีเจคติทีดีในการสืบคน้ความรู้เกียวกบัพืนฐานเครืองจกัรกลหนกัและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรอบคอบ

     และปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัประเภท หลกัการทาํงานของเครืองยนต ์ระบบส่งกาํลงั ระบบเบรก และบงัคบัเลียว

     ระบบไฮดรอลกิส์ ระบบเครืองล่างของเครืองจกัรกลหนกั 

 2. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างและลกัษณะการใชง้านของเครืองจกัรกลหนกั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาเกียวกับประเภท หลกัการทาํงานของเครืองยนต์ ระบบส่งกําลงั ระบบเบรก ระบบบงัคบัเลียว 

ระบบไฮดรอลิกส์และเครืองล่าง โครงสร้างและการใชง้าน ความปลอดภยัในการใชง้านเครืองจกัรกลหนกั  

 

30101-2502 งานเครืองยนต์ดเีซลเครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

 (Diesel Heavy Engine Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้าง ส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน ระบบหล่อลนื ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี

     ไอเสียและระบบควบคุมการจ่ายเชือเพลงิแรงดนัสูงดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ของเครืองยนตดี์เซลเครืองจกัรกลหนกั 

 2. สามารถ ถอดประกอบ ตรวจสอบชิ นส่วน ปรับแต่งเครืองยนต ์และวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งของเครืองยนต์

     ดีเซลเครืองจกัรกลหนกั 

 3. มีกิจนิสัยทีดีในการสืบคน้ความรู้เกียวกบัเครืองยนตดี์เซลเครืองจกัรกลหนกั การปฏิบติังานดว้ยความสะอาด 

     ประณีต รอบคอบ ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม  
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สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้าง ส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน ระบบหลอ่ลืน ระบบระบายความร้อน 

    ระบบไอดีไอเสีย และระบบควบคุมการจ่ายเชือเพลงิแรงดนัสูงดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ของเครืองยนตดี์เซล

    เครืองจกัรกลหนกั 

 2. ถอดประกอบ ตรวจสอบชิ นส่วน ปรับแต่งเครืองยนต ์และวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งของเครืองยนตดี์เซล

     เครืองจกัรกลหนกั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั โครงสร้าง ส่วนประกอบ หลกัการทาํงาน ระบบหล่อลืน ระบบระบายความร้อน 

ระบบไอดีไอเสีย และระบบควบคุมการจ่ายเชือเพลิงแรงดนัสูงดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ การถอดประกอบ ตรวจสอบ

ชิ นส่วน ปรับแต่งเครืองยนต ์และวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งของเครืองยนตดี์เซลเครืองจกัรกลหนกั 

 

30101-2503 งานระบบส่งกาํลงัและเครืองล่างเครืองจกัรกลหนัก 2-3-3 

 (Heavy Equipment Power Train and Undercarriage) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการของระบบส่งกาํลงั ระบบบงัคบัเลียว ระบบเบรก และระบบเครืองล่างเครืองจกัรกลหนกั 

 2. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ระบบส่งกาํลงั ระบบบงัคบัเลียว ระบบเบรก และระบบเครืองล่าง

     เครืองจกัรกลหนกั 

 3. มีกิจนิสัยทีดีในการสืบคน้ความรู้เกียวกบัระบบส่งกาํลงัและเครืองล่างเครืองจกัรกลหนกั การปฏิบติังาน

     ดว้ยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยัในการทาํงาน

    และรักษาสิงแวดลอ้ม  

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัระบบส่งกาํลงั ระบบบงัคบัเลยีว ระบบเบรก และระบบเครืองล่างเครืองจกัรกลหนกั 

 2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพ ระบบส่งกาํลงั ระบบบงัคบัเลยีว ระบบเบรก ระบบเครืองล่างเครืองจกัรกลหนกั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการส่งกาํลงัของเครืองจกัรกลหนกั เพลนเนทตารีเกียร์ ระบบเฟืองทา้ย 

ระบบเฟืองท้ายขบัชุดสุดท้าย ระบบบงัคบัเลียว ระบบเบรก ระบบเครืองล่าง และการตรวจสภาพชิ นส่วน

เครืองจกัรกลหนกั 
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30101-2504 งานไฮดรอลกิส์เครืองจกัรกลหนัก 2-3-3 

 (Hydraulics of Machinery) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัระบบพืนฐานและอุปกรณ์ของระบบไฮดรอลกิส์เครืองจกัรกลหนกั 

 2. สามารถตรวจซ่อมอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์ ออกแบบวงจรควบคุมการทาํงานของระบบไฮดรอลิกส์

     เครืองจกัรกลหนกั 

 3. สามารถทดสอบ วเิคราะห์ และการบาํรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์เครืองจกัรกลหนกั 

 4. มีกิจนิสัยทีดีในการสืบคน้ความรู้เกียวกบัไฮดรอลิกส์เครืองจกัรกลหนกั การปฏิบติังานดว้ยความสะอาด 

     ประณีต รอบคอบ ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถงึความปลอดภยัในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม  

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัระบบพืนฐาน อุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิกส์เครืองจกัรกลหนกั 

 2. ตรวจซ่อมอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์ ออกแบบวงจรควบคุมการทาํงานของระบบไฮดรอลกิส์     

     เครืองจกัรกลหนกั  

 3. ทดสอบ วเิคราะห์ และการบาํรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์เครืองจกัรกลหนกั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัพืนฐานและอุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิกส์เครืองจกัรกลหนกั การตรวจซ่อม

อุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์ การออกแบบวงจรควบคุมการทาํงานของระบบไฮดรอลิกส์ การตรวจซ่อมระบบ 

ไฮดรอลิกส์ในเครืองจกัรกลหนัก การทดสอบและการวิเคราะห์ระบบไฮดรอลิกส์เครืองจกัรกลหนกัและ

การบาํรุงรักษาระบบไฮดรอลิกส์ในเครืองจกัรกลหนกั 

 

30101-2505 งานระบบเบรกและบงัคบัเลยีวเครืองจกัรกลหนัก 2-3-3 

 (Heavy Equipment Brake and Steering System Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการของระบบเบรกกาํลงั ระบบเบรกเสริมกาํลงั ระบบเบรกลม ระบบเบรกร่วม 

     เครืองหน่วงความเร็วรถ และระบบบงัคบัเลียวแบบเสริมกาํลงั 

 2. สามารถถอดประกอบ ตรวจสอบ ระบบเบรกกาํลงั ระบบเบรกเสริมกาํลงั ระบบเบรกลม ระบบเบรกร่วม 

     เครืองหน่วงความเร็วรถ และระบบบงัคบัเลยีวแบบเสริมกาํลงั 

 3. มีกิจนิสัยทีดีในการสืบคน้ความรู้เกียวกบัระบบเบรกและบงัคบัเลียวเครืองจกัรกลหนกั การปฏิบติังาน

     ดว้ยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถงึความปลอดภยัในการทาํงาน

     และรักษาสิงแวดลอ้ม  
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สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบั หลกัการของระบบเบรกกาํลงั ระบบเบรกเสริมกาํลงั ระบบเบรกลม ระบบเบรกร่วม 

     เครืองหน่วงความเร็วรถ และระบบบงัคบัเลียวแบบเสริมกาํลงั 

 2. ถอดประกอบ ตรวจสอบ ระบบเบรกกาํลงั ระบบเบรกเสริมกาํลงั ระบบเบรกลม ระบบเบรกร่วม   

     เครืองหน่วงความเร็วรถ และระบบบงัคบัเลียวแบบเสริมกาํลงั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการ การถอดประกอบ การตรวจสอบของระบบเบรกกาํลงั ระบบเบรก

เสริมกาํลงั ระบบเบรกลม ระบบเบรกร่วม เครืองหน่วงความเร็วรถ และระบบบงัคบัเลียวแบบเสริมกาํลงั 

 

30101-2506 งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เครืองจกัรกลหนกั 2-3-3 

 (Heavy Equipment Electricity and Electronics  Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัวงจรไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์พืนฐาน เครืองมือวดัทางไฟฟ้า อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  

      วงจรไฟฟ้าเครืองจกัรกลหนกั ระบบสตาร์ทและประจุไฟฟ้า ระบบควบคุมเครืองยนต์ดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

      และระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

 2. สามารถต่อวงจรไฟฟ้าระบบสตาร์ทและประจุไฟฟ้า ระบบควบคุมเครืองยนตด์ว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ และ

     ระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ของเครืองจกัรกลหนกั 

 3. มีกิจนิสัยทีดีในการสืบค้นความรู้เกียวกับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครืองจกัรกลหนกั 

     การปฏิบติังานดว้ยความสะอาด ประณีต รอบคอบ ประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลา ตระหนกัถึงความปลอดภยั

     ในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม  

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัวงจรไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์พืนฐาน เครืองมือวดัทางไฟฟ้า อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและ

     อิเลก็ทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าเครืองจกัรกลหนกั ระบบสตาร์ทและประจุไฟฟ้า ระบบควบคุมเครืองยนต์

     ดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ และระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

 2. ต่อวงจรไฟฟ้าระบบสตาร์ทและประจุไฟฟ้า ระบบควบคุมเครืองยนตด์ว้ยอเิลก็ทรอนิกส์ และระบบ

     ควบคุมไฮดรอลิกส์ดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ของเครืองจกัรกลหนกั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัวงจรไฟฟ้าอเิลก็ทรอนิกส์พืนฐาน เครืองมือวดัทางไฟฟ้า อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าเครืองจกัรกลหนกั ระบบสตาร์ทและประจุไฟฟ้า ระบบควบคุมเครืองยนตด์ว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

และระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ดว้ยอเิลก็ทรอนิกส์  

 

  



131 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

30101-2507 เทคโนโลยเีครืองจกัรกลหนักสมยัใหม่ 3-0-3 

 (Heavy Equipment Technology) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัเทคโนโลยีของเครืองจกัรกลหนกั เครืองยนตส์มยัใหม่ทีใชใ้นเครืองจกัรกลหนกั  

 2. เขา้ใจเกียวกบัระบบไฮดรอลกิส์ควบคุมดว้ยไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ขนัสูง  

 3. เขา้ใจเกียวกบัระบบความปลอดภยัสมยัใหม่ในเครืองจกัรกลหนกั ระบบควบคุมต่างๆของเครืองจกัรกลหนกั    

     ทีทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ รวมทงัเทคโนโลยีทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม   

 4. มีเจคติทีดีในการสืบคน้ความรู้เกียวกบัเทคโนโลยีเครืองจกัรกลหนกัสมยัใหม่และกิจนิสัยในการทาํงาน  

     ดว้ยความรอบคอบและปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัเทคโนโลยีของเครืองจกัรกลหนกั เครืองยนตส์มยัใหม่ทีใชใ้นเครืองจกัรกลหนกั 

 2. แสดงความรู้เกียวกบัระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมดว้ยไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ขนัสูง 

 3. แสดงความรู้เกียวกบัระบบความปลอดภยัสมยัใหม่ในเครืองจกัรกลหนกั ระบบควบคุมต่างๆของ   

     เครืองจกัรกลหนกัทีทาํงานโดยใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมทงัเทคโนโลยีทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม   

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครืองจักรกลหนัก เครืองยนต์สมยัใหม่ทีใช้ใน

เครืองจกัรกลหนกั ระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมดว้ยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนัสูง ระบบความปลอดภยัสมยัใหม่ 

ในเครืองจกัรกลหนัก ระบบควบคุมต่างๆของเครืองจกัรกลหนักทีทาํงานโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ รวมทงั

เทคโนโลยีทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 
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3101-2508 การจดัการอะไหล่และบํารุงรักษาเครืองจกัรกล 2-3-3 

 (Parts Management and Maintenance of Machinery)  
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

 1. เขา้ใจการวางแผน การซ่อม การบาํรุงรักษา ระบบการจดัซือ การควบคุมวสัดุและอะไหล ่และการใช้

     หนงัสือคู่มือเครืองจกัรกล 

 2. สามารถบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลดว้ยความปลอดภยั 

 3. ตระหนกัถึงความสําคญัทางเทคนิคการใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรอบคอบ

     และปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัการวางแผน การซ่อม การบาํรุงรักษา และการใชห้นงัสือคู่มือเครืองจกัรกล 

 2. แสดงความรู้เกียวกบัระบบการจดัซือ การควบคุมวสัดุและอะไหล ่

 3. บาํรุงรักษาเครืองจกัรกลดว้ยความปลอดภยั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน การวางแผนการซ่อมและซ่อม  การบาํรุงรักษา  การใชห้นงัสือคู่มือ 

ระบบการจดัซือ ระบบควบคุมวสัดุและอะไหล่เครืองจกัรกล 
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รายวิชาทวิภาค ี
 

30101-55xx งานเทคนิคเครืองจกัรกลหนกั ... *-*-* 

 (Heavy Machinery Technical work …) 
  

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคนิคเครืองจกัรกลหนกั 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นเทคนิคเครืองจกัรกลหนกัในสถานประกอบการตามภาระงาน 

ทีรับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคนิคเครืองจกัรกลหนกั  

เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

2. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นเทคนิคเครืองจกัรกลหนกัตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นเทคนิคเครืองจกัรกลหนกัตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงาน 

ทีรับผิดชอบ 

4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นเทคนิคเครืองจกัรกลหนกัในสถานประกอบการ 

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ขปัญหา

ในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 
 

30101-2601 เทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า 2-0-2 

 (Electric Vehicle Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจโครงสร้าง หนา้ทีและหลกัการทาํงาน ระบบยานยนตไ์ฟฟ้า    

 2. สามารถจาํแนกประเภท ระบบยานยนตไ์ฟฟ้า 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังาน ความประณีต รอบคอบประหยดั  วินยั ตรงต่อเวลา ความปลอดภยั 

        และรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างชิ นส่วนและหลกัการทาํงานของเครืองยนตย์านยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

 2. แสดงความรู้เกียวกบัการหลกัการจาํแนก ระบบยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัววิฒันาการ หลกัการเบืองตน้ โครงสร้าง ชิ นส่วนการจาํแนกประเภทระบบควบคุมของไฟฟ้า

ยานยนตไ์ฮบริด ยานยนตป์ลกัอินไฮบริด ยานยนตพ์ลงังานแบตเตอรี ยานยนตพ์ลงังานเซลลเ์ชือเพลงิ การบาํรุงรักษา

เบืองตน้ และระบบความปลอดภยั 

 

30101-2602  แบตเตอรีและระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า 1-3-2 

 (Batteries and Electrical Charging System for Electric Vehicle) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงาน แกไ้ขแบตเตอรีและระบบประจุไฟฟ้ายานยนตไ์ฟฟ้า 

2. สามารถใชเ้ครืองมือ ตรวจสอบและบริการ แบตเตอรีและระบบประจุไฟฟ้ายานยนตไ์ฟฟ้า 

3. เจตคติ กิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังาน มีความประณีต รอบคอบประหยดั วนิยั ตรงต่อเวลา ความปลอดภยั  

        รักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานตรวจสอบแบตเตอรีและระบบประจุไฟฟ้ายานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

 2. ตรวจวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งแบตเตอรีและระบบประจุไฟฟ้ายานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

 3. ปรับเปลียน  บาํรุงรักษา แบตเตอรีและระบบประจุไฟฟ้ายานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับ หลกัการทาํงาน ความปลอดภยั การใช้เครืองมือตรวจสอบ ปรับเปลียน 

 และบาํรุงรักษา แบตเตอรีและระบบประจุไฟฟ้ายานยนตไ์ฟฟ้า 

 



135 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

30101-2603 งานระบบขับเคลือนและส่งกาํลงัยานยนต์ไฟฟ้า 2-3-3 

 (Transmission and Powertrain System Practice for Electric Vehicle) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงาน โครงสร้าง หลกัการบริการและบาํรุงรักษาระบบขบัเคลือนและส่งกาํลงัยานยนตไ์ฟฟ้า  

2. สามารถตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเบืองตน้ ระบบขบัเคลือนและส่งกาํลงัยานยนตไ์ฟฟ้า 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังาน มีความประณีต รอบคอบประหยดั มีวนิยั ตรงต่อเวลา  ความปลอดภยั 

        และรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงาน โครงสร้าง การบริการและบาํรุงรักษา ระบบขบัเคลือนและ

ส่งกาํลงัยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ  

2. ตรวจสอบและ แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเบืองตน้ของ ระบบขบัเคลอืนและส่งกาํลงัยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

3. บริการและบาํรุงรักษา ระบบขบัเคลือนและส่งกาํลงัยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติั เกียวกบัหลกัการทาํงาน โครงสร้าง การบริการ การบาํรุงรักษา ตรวจสอบ  และแกไ้ข

ขอ้ขดัขอ้งเบืองตน้ของระบบขบัเคลือนและส่งกาํลงัยานยนตไ์ฟฟ้า 

 

30101-2604 งานระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า 1-3-2 

  (Electric Vehicle Control System Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้า 

2. สามารถใชเ้ครืองมือ ตรวจสอบและบริการ ระบบควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้า 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังาน ความประณีต รอบคอบประหยดั วนิยั ตรงต่อเวลา  ความปลอดภยั 

        รักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานตรวจสอบระบบควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

2. ใชเ้ครืองมือตรวจวเิคราะห์ขอ้ขดัขอ้งระบบควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

3. ปรับเปลียน และบาํรุงรักษา ระบบควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงาน การใชเ้ครืองมือตรวจสอบ ปรับเปลียนและบาํรุงรักษา  ความปลอดภยั 

ของระบบควบคุมยานยนตไ์ฟฟ้า 
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30101-2605 งานระบบไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ยานยนต์ไฟฟ้า 2-3-3 

 (Electronic and Electric System Practice for Electric Vehicle) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงาน  การอา่นวงจรไฟฟ้า การใชเ้ครืองมือ และตรวจสอบแกไ้ขระบบไฟฟ้าและ   

        อิเลก็ทรอนิกส์ ยานยนตไ์ฟฟ้า 

2. สามารถตรวจสอบบริการ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนตไ์ฟฟ้า 

3.  มีกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังาน มีความประณีต รอบคอบประหยดัมีวนิยั ตรงต่อเวลา ความปลอดภยั

         และรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงาน การอา่นวงจรไฟฟ้า การใชเ้ครืองมือวเิคราะห์ระบบไฟฟ้า และ

        อิเลก็ทรอนิกส์ยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

. ตรวจสอบ ขอ้ขดัขอ้ง ของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

3. บาํรุงรักษา อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษา และปฏิบติัเกียวกบัการหลกัการทาํงาน  การอ่านวงจรไฟฟ้าและใชเ้ครืองมือตรวจสอบ วเิคราะห์  

ตวัตรวจจบัสัญญาณ  รีเลย ์ หมอ้แปลงไฟฟ้า  รีแอกเตอร์ตวัเก็บประจุขนาน  บสั  มอเตอร์และสายตวันาํ  ขอ้ขดัขอ้ง

ของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าหลกัสําคญัของระบบป้องกนั  หลกัการในการเชือม    

ต่อระบบลงดิน  การบาํรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า 
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30101-2606 งานระบบเครืองล่างยานยนต์ไฟฟ้า 1-3-2 

 (Suspensions System Practice for Electric Vehicle) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานและโครงสร้างของระบบเครืองล่างยานยนต์ไฟฟ้า 

2. สามารถตรวจสอบ วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาขดัขอ้งและซ่อมระบบเครืองล่างยานยนตไ์ฟฟ้า 

3. เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบัติงาน ความประณีต รอบคอบประหยัด วินัย ตรงต่อเวลา 

ความปลอดภยัและ รักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานและโครงสร้างของระบบเครืองล่างยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

2. ตรวจวเิคราะห์แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งและซ่อม ระบบเครืองล่างยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

3. บาํรุงรักษาและบริการระบบเครืองล่างยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้างหลกัการทาํงาน  การบาํรุงรักษา  การใชเ้ครืองมือและเครืองมือ

พิเศษ  วิเคราะห์และแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของระบบรองรับนาํหนกั  ระบบกนัสะเทือน  ระบบบงัคบัเลียว  การตงั

ศูนยล์อ้  ระบบเบรกยานยนตไ์ฟฟ้า 

 

30101-2607 งานตรวจวเิคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า 1-3-2 

 (Electric Vehicle Diagnosis Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชเ้ครืองมือตรวจวเิคราะห์ปัญหา ขอ้ขดัขอ้งของยานยนตไ์ฟฟ้า 

2. สามารถตรวจวเิคราะห์ แกไ้ขปัญหา ขอ้ขดัขอ้งและซ่อมยานยนตไ์ฟฟ้า 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังาน มีความประณีต รอบคอบประหยดัมีวนิยั ตรงต่อเวลา          

        มีความปลอดภยัรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใชเ้ครืองมือตรวจวเิคราะห์ปัญหา ขอ้ขดัขอ้ง ของยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการตรวจวเิคราะห์ปัญหา ขอ้ขดัขอ้งของยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

3. ตรวจวเิคราะห์ ปรับเปลียนและแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการวเิคราะห์ปัญหา ขอ้ขดัขอ้ง ของยานยนตไ์ฟฟ้า โดยการใชป้ระสาทสัมผสั 

และการใชเ้ครืองมือเครืองมือพิเศษ การปรับเปลียน แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของยานยนตไ์ฟฟ้า 
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30101-2608 การบริหารจดัการธุรกจิบริการยานยนต์ไฟฟ้า 1-3-2 

 (Electric Vehicle Business Management) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการบริหารและการจดัการงานบริการธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า 

2. สามารถบริหารและจดัการงานบริการธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการสืบเสาะหาความรู้ การปฏิบติังาน ความประณีต รอบคอบ  ประหยดั  

        วนิยั ตรงต่อเวลา ความปลอดภยั  รักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการบริหารและการจดัการงานบริการธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า 

2. วางแผนระบบการบริหารและการจดัการงานบริการธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการบริหาร และการจดัการงานบริการธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า การบริหารงานบุคคล 

หนา้ที ความรับผิดชอบ และคุณลกัษณะทีดีของบุคลากรในงานบริการธุรกิจยานยนตไ์ฟฟ้า 

 

30101-2609 เทคโนโลยคีวามปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า 1-2-2 

 (Electric Vehicle Safety Technology) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัความปลอดภยัในงานบริการยานยนตไ์ฟฟ้า 

2. สามารถจดัการความปลอดภยัในงานยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังาน มีความประณีต รอบคอบประหยดัมีวนิยั ตรงต่อเวลา ความปลอดภยั 

        รักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการความปลอดภยัในงานบริการยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

2. จดัการความปลอดภยัในงานบริการยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการความปลอดภยัในงานบริการยานยนตไ์ฟฟ้า และการจดัการความปลอดภยั

ในงานบริการยานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ 
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รายวิชาทวิภาค ี
 

30101-56xx งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ... *-*-* 

                              (Electric Automotive Technical work …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ในสถานประกอบการตามภาระงานที

รับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า 

เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

2. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้าตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางดา้นเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้าตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงานที

รับผิดชอบ 

4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นเทคนิคยานยนตไ์ฟฟ้า ในสถานประกอบการการ

เตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวิเคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและแก้ไขปัญหา 

ในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานเทคนิคยานยนต์อจัฉริยะ 
 

30101-2701 งานระบบดิจทิัลในยานยนต์  2-3-3 

 (Vehicle Digital System Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของวงจรและการติดต่อสือสารของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ในยานยนต์ 

 2. สามารถตรวจสอบ วเิคราะห์ปัญหา การทาํงานของชุดอิเลก็ทรอนิกส์ควบคุมยานยนต ์

 3. สามารถแกไ้ขปัญหาการทาํงานของชุดอิเลก็ทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์ 

 4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

     ตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง ขยนั ประหยดั และอดทน ทาํงานร่วมกนัตระหนกัถึงความปลอดภยั

     ในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม  

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสือสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

     ในยานยนต ์

 2. อ่านวงจรและวเิคราะห์การทาํงานของวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ การติดต่อสือสารของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ของ

     ยานยนต ์

 3. ตรวจสอบ วเิคราะห์ปัญหา การทาํงานของชุดอิเลก็ทรอนิกส์ควบคุมยานยนต ์ 

 4. แกปั้ญหาการทาํงาน และติดตงัชุดอิเลก็ทรอนิกส์ควบคุมในยานยนต ์

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับหลักการทํางาน โครงสร้างระบบดิจิทัลในยานยนต์ วงจรไฟฟ้า และ

อิเลก็ทรอนิกส์ควบคุมยานยนต ์ระบบบงัคบัเลียว ระบบเบรก ระบบทรงตวั ระบบป้องกนัการลืนไถล ระบบความ

ปลอดภยั ระบบอาํนวยความสะดวกในยานยนต์ ระบบการทาํงานของเครืองยนต์ และวงจรไฟฟ้าระบบต่างๆ 

ควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
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30101-2702 งานเทคโนโลยเีซนเซอร์ยานยนต์ 2-3-3 

 (Vehicle Sensor Technology Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจโครงสร้าง หลกัการทาํงานของเซนเซอร์ (Sensor) และชุดควบคุมระบบยานยนต ์

 2. สามารถตรวจสอบ วเิคราะห์และแกปั้ญหาขอ้บกพร่องของเซนเซอร์ชุดควบคุมระบบยานยนต ์

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

     ตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง ขยนั ประหยดั และอดทน ทาํงานร่วมกนัตระหนกัถึงความปลอดภยั

     ในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม  

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้าง หลกัการทาํงานของเซนเซอร์และชุดควบคุมระบบยานยนต ์

 2. ตรวจสอบ วเิคราะห์ปัญหาขอ้บกพร่องของเซนเซอร์ชุดควบคุมระบบยานยนตต์ามคู่มือ 

 3. แกปั้ญหาขอ้บกพร่องของเซนเซอร์ชุดควบคุมระบบยานยนตต์ามคู่มือ 

 4. บาํรุงรักษาเซนเซอร์และชุดควบคุมระบบยานยนตต์ามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้าง หลกัการทาํงาน ตรวจสอบ วเิคราะห์และแกปั้ญหาขอ้บกพร่องของ

เซนเซอร์ชุดควบคุมระบบยานยนต ์

 

30101-2703 งานโปรแกรมควบคุมยานยนต์ 2-3-3 

(Vehicle Control Program Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให้ 

 1. เขา้ใจองคป์ระกอบและหลกัการทาํงานระบบโปรแกรมควบคุมยานยนต ์

 2. สามารถติดตงัเครืองมือสือสารโปรแกรม ตรวจสอบ วเิคราะห์ และปรับแต่งโปรแกรมควบคุม ยานยนต ์

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

     ตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง ขยนั ประหยดั และอดทน ทาํงานร่วมกนัตระหนกัถึงความปลอดภยั

     ในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม  

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัองคป์ระกอบและหลกัการทาํงานของระบบโปรแกรมควบคุมยานยนต ์

 2 วเิคราะห์ปัญหาระบบโปรแกรมควบคุมยานยนตต์ามคู่มือ 

 3. ปรับแต่งโปรแกรมระบบควบคุมยานยนตต์ามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัเครืองมือวเิคราะห์ระบบโปรแกรมควบคุมยานยนตแ์ต่ละชนิด ใชเ้ครืองมือ

วเิคราะห์โปรแกรมระบบควบคุมยานยนต ์ปรับแต่งโปรแกรมระบบควบคุมยานยนต ์
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30101-2704 งานระบบสือสารและเครือข่ายยานยนต์ 2-3-3 

 (Communication and Networks Vehicle System Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการทาํงานระบบสือสารและเครือข่ายยานยนต ์

 2. สามารถวเิคราะห์และแกปั้ญหา ระบบสือสารและเครือข่ายยานยนต ์

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

     ตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง ขยนั ประหยดั และอดทน ทาํงานร่วมกนัตระหนกัถึงความปลอดภยั

     ในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม  

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานระบบสือสารและเครือข่ายยานยนต ์

 2. ตรวจสอบ วเิคราะห์ปัญหาระบบสือสารและเครือข่ายยานยนตต์ามคู่มือ 

 3. แกปั้ญหาระบบสือสารและเครือข่ายยานยนตต์ามคู่มือ 

 4. บาํรุงรักษาอุปกรณ์ระบบสือสารและเครือข่ายยานยนตต์ามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับพืนฐานของการสือสารและเครือข่ายยานยนต์ องค์ประกอบต่างๆ ของ

ระบบสือสารและเครือข่ายยานยนต์ รูปแบบการเชือมโยงระบบระบุตาํแหน่งบนพืนโลก ระบบสั งการไร้สาย 

เทคโนโลยีไร้คนขบั วเิคราะห์และแกปั้ญหาระบบสือสารและเครือข่ายยานยนต ์

 

30101-2705 งานแมคคาทรอนกิส์ยานยนต์ 2-3-3 

 (Mechatronic Vehicle Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการทาํงานระบบแมคคาทรอนิกส์ในยานยนต ์

 2. สามารถวเิคราะห์และแกปั้ญหา ระบบแมคคาทรอนิกส์ในยานยนต ์

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

     ตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง ขยนั ประหยดั และอดทน ทาํงานร่วมกนัตระหนกัถึงความปลอดภยั

     ในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม  

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานระบบแมคคาทรอนิกส์ในยานยนต ์

 2. เขียนแผนผงัการทาํงานระบบแมคคาทรอนิกส์ในยานยนต ์

 3. ตรวจสอบ วเิคราะห์ปัญหา ระบบแมคคาทรอนิกส์ในยานยนต ์

 4. แกปั้ญหาระบบแมคคาทรอนิกส์ในยานยนต ์

 5. บาํรุงรักษาชิ นส่วนระบบแมคคาทรอนิกส์ในยานยนตต์ามคู่มือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานของระบบแมคคาทรอนิกส์ในยานยนต ์การตรวจสอบ วเิคราะห์

ปัญหา แกไ้ขปัญหา บาํรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบแมคคาทรอนิกส์ในยานยนต ์

 

30101-2706 งานเทคโนโลยยีานยนต์ไฟฟ้า 2-3-3 

 (Electric Vehicle Technology Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการทาํงาน โครงสร้าง และอุปกรณ์ส่วนประกอบของยานยนตไ์ฟฟ้าทีใชพ้ลงังานหลกัจาก

     แบตเตอรี และยานยนตไ์ฟฟ้าเซลลเ์ชือเพลิง   

 2. สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ซ่อม มอเตอร์และเครืองกําเนิดไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์   

     ระบบควบคุมกาํลงังาน และระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าของยานยนตไ์ฟฟ้า 

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

     ตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง ขยนั ประหยดั และอดทน ทาํงานร่วมกนัตระหนกัถึงความปลอดภยั

     ในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม  

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงาน โครงสร้างและอุปกรณ์ส่วนประกอบของยานยนตไ์ฟฟ้า 

 2. ตรวจ ซ่อม ปรับแต่ง แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้งของระบบเทคโนโลยียานยนตไ์ฟฟ้าตามคู่มือ และความปลอดภยั 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั ระบบการทาํงานของยานยนตไ์ฟฟ้า ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้า รวมทงัระบบไฟฟ้าของเครืองอดัแก๊สทาํความเย็น มอเตอร์ของระบบเบรก 

ระบบพวงมาลยักาํลงัดว้ยไฟฟ้า และระบบระบายความร้อนแบตเตอรีแรงเคลือนสูง 
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30101-2707 งานเทคโนโลยยีานยนต์ไฮบริด 2-3-3 

 (Hybrid Vehicle Technology Practice) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

 1. เขา้ใจหลกัการทาํงาน โครงสร้าง และอุปกรณ์ส่วนประกอบของระบบยานยนตไ์ฮบริด  

 2. สามารถวเิคราะห์แกไ้ขปัญหาขอ้ขดัขอ้ง ซ่อมระบบกลไกและระบบไฟฟ้าของยานยนต์ไฮบริด 

 3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

     ตามขอ้กาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง ขยนั ประหยดั และอดทน ทาํงานร่วมกนัตระหนกัถึงความปลอดภยั

     ในการทาํงานและรักษาสิงแวดลอ้ม  

สมรรถนะรายวชิา  

 1.  แสดงความรู้เกียวกบั หลกัการทาํงาน โครงสร้างและอุปกรณ์ส่วนประกอบของระบบยานยนตไ์ฮบริด 

 2.  ตรวจสอบ วเิคราะห์และแกปั้ญหาของระบบเทคโนโลยียานยนตไ์ฮบริดตามคู่มือ  

 3. บาํรุงรักษาระบบเทคโนโลยยีานยนตไ์ฮบริดตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับ ระบบการทํางานของระบบยานยนต์ไฮบริด รวมทังตรวจสอบแก้ไข

ขอ้บกพร่องของเครืองยนต ์อุปกรณ์แบ่งกาํลงังาน ชุดเฟืองทดลดรอบ แบตเตอรีแรงเคลือนสูง หน่วยควบคุมกาํลงั

งาน อินเวอร์เตอร์ มอเตอร์และเครืองกาํเนิดไฟฟ้า และระบบระบายความร้อนแบตเตอรีแรงเคลือนสูง ระบบไฟฟ้า

ของเครืองอดัแก๊สทาํความเยน็ มอเตอร์ของระบบเบรก ระบบพวงมาลยักาํลงัดว้ยไฟฟ้า 
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รายวิชาทวิภาคี 
 

30101-57xx งานเทคนิคยานยนต์อจัฉริยะ ...        *-*-* 

 (Intelligent Automotive Technical work …) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางดา้นเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะ 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบติัการและแก้ไขปัญหาในการ

ดาํเนินงานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะในสถานประกอบการตามภาระงานที

รับผิดชอบ 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั มีวินยั 

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทน และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพทางด้านเทคนิคยานยนต์อจัฉริยะ  

เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานอาชีพตามขอ้กาํหนด 

2. วางแผน เตรียมการดาํเนินงานทางดา้นเทคนิคยานยนตอ์จัฉริยะตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ปฏิบติังานระดบัเทคนิคทางด้านเทคนิคยานยนต์อจัฉริยะตามหลกัการ กระบวนการ และภาระงานที

รับผิดชอบ 

4. บนัทึก สรุป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานอาชีพระดบัเทคนิคทางดา้นเทคนิคยานยนต์อจัฉริยะในสถานประกอบการ 

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การวเิคราะห์งาน  การวางแผน  การดาํเนินงาน  การประเมินผลและแกไ้ขปัญหา

ในการดาํเนินงาน  การบนัทึก สรุป จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการปฏิบติังานอาชีพ 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์งาน ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก 

เพือจดัทาํรายละเอียดของรายวชิา วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล 

ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพสาขางาน) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

(หน้าว่าง) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

คาํอธิบายรายวชิา 

ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

30101-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

30101-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

30101-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

30101-8001 ฝึกงาน *-*-4 

 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขนัตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหล่งวิทยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวิทยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวทิยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ยกวา่ 320 ชวัโมง ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพ

ในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ  บนัทึกและรายงาน

ผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

30101-8002 ฝึกงาน  1 *-*-2 

 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขนัตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหล่งวิทยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวิทยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวทิยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ยกวา่ 160 ชวัโมง ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพ

ในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ  บนัทึกและรายงาน

ผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

30101-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 

 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัเทคนิค 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขนัตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ 

แหล่งวิทยาการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ แหล่งวิทยาการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวทิยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ยกวา่ 160 ชวัโมง ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพ

ในระดบัเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ  บนัทึกและรายงาน

ผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

 (ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานทีต่อเนืองจากรายวชิา 30101-8002 ในสถานประกอบการ สถาน-

ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 

  



152 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

 

 

 

 

 

 

 

คาํอธิบายรายวชิา 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

คาํอธิบายรายวชิา 

โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 
 

30101-8501 โครงงาน *-*-4 

30101-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

30101-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

30101-8501 โครงงาน *-*-4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขนัตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ 

ทีศึกษาเพือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  

การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การดาํเนินงานโครงงาน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

30101-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขนัตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ 

ทีศึกษาเพือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  

การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การดาํเนินงานโครงงาน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 
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30101-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและขนัตอนกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคน้ควา้เพือสร้างและหรือพฒันางานอาชีพดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั 

คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วเิคราะห์ สรุป ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังานโครงงานตามรูปแบบ 

6. นาํเสนอผลงานดว้ยรูปแบบวธีิการต่าง ๆ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบูรณาการความรู้และทกัษะในระดบัเทคนิคทีสอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพ 

ทีศึกษาเพือสร้างและหรือพฒันางานดว้ยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดคน้ หรือการปฏิบติังานเชิงระบบ  

การเลือกหวัขอ้โครงงาน การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลและเอกสารอา้งอิง การเขียนโครงงาน การดาํเนินงานโครงงาน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์และแปลผล  การสรุปจดัทาํรายงาน  การนาํเสนอผลงานโครงงาน โดยดาํเนินการ

เป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 

 (ผู ้เ รียนสามารถจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานทีต่อเนืองจากรายวิชา 30101-8502  หรือ

เป็นโครงงานใหม่) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาเลือกเสรี 

 
30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือการทาํงาน 1-2-2 

30000-9202 ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอ 1-2-2 

30000-9203 การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 1-2-2 

30000-9204 การเขียนภาษาองักฤษเพืองานอาชีพ 1-2-2 

30000-9205 ภาษาองักฤษเพืองานบริการ 1-2-2 
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30000-9201 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือการทํางาน 1-2-2 

(English for Career Preparation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษเพือการสมคัรงานและ 

การปฏิบติังานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

2. อ่านประกาศรับสมคัรงาน  

3. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ  

4. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  

5. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษทีเกียวข้องกับการสมัครงาน และ 

การปฏิบัติงานอาชีพ การอ่านประกาศรับสมัครงาน การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ การกรอก

แบบฟอร์มใบสมคัรงาน การสมคัรงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คาํศพัท ์สํานวนประโยค ทีใชใ้นการปฏิบติังาน 

การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ

เพือการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ 
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30000-9202 ภาษาองักฤษเพือการนาํเสนอ 1-2-2 

 (English for Presentation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอ 

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอโดยใชสื้อประกอบ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังาน  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในการนาํเสนอ 

2. เขียนโครงร่างเรืองทีนาํเสนอ 

3. ผลิตสือเพือใชป้ระกอบการนาํเสนอ 

4. พูดนาํเสนอขอ้มูลโดยใชสื้อประกอบ 

5. ตอบขอ้ซกัถามเกียวกบัสิงทีนาํเสนอ 

6. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการนาํเสนอ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ คําศัพท์ สํานวนทีใช้ การเขียนโครงร่าง 

(Outline) เรืองทีนาํเสนอ การผลิตสือรูปแบบต่าง ๆ เพือใช้ประกอบการนาํเสนอ การพูดนาํเสนอขอ้มูลเกียวกบั

หน่วยงาน การปฏิบติังาน ผลงาน สินคา้หรือบริการโดยใชสื้อประกอบ การตอบขอ้ซกัถามเกียวกบัเรืองทีนาํเสนอ 

การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษในการนาํเสนอ 
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30000-9203  การอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ     1-2-2 

   (English Reading for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอ่านภาษาองักฤษทีใชใ้นงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือสือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการอ่านภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ 

2. ใชก้ลยุทธ์การอ่านเพือหาขอ้มูลเฉพาะทีตอ้งการหรือจบัประเดน็สําคญั 

3.  เดาความหมายของคาํหรือขอ้ความจากบริบททีกาํหนด 

4. สรุปใจความสําคญัของเรืองทีอ่านเกียวกบังานอาชีพจากสือสิงพิมพแ์ละสือออนไลน์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการอ่านภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ การอ่านขอ้ความ ขนัตอน         

การปฏิบติังาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากสือสิงพิมพ ์และสือออนไลน ์การใชก้ลยทุธ์

การอ่านอย่างเร็วเพือหาข้อมูลเฉพาะทีต้องการ (Scanning) การอ่านอย่างเร็วเพือจับประเด็นสําคัญ 

(Skimming) การเดาความหมายจากบริบท (Context Clues) การอนุมาน (Inference) การบอกใจความหลกั 

(Main Idea) การสรุปใจความสาํคญัของเรืองเกียวกบังานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพือพฒันา

ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
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30000-9204  การเขียนภาษาองักฤษเพืองานอาชีพ    1-2-2 

   (English Writing for Careers) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

2. สามารถนาํภาษาองักฤษไปใชเ้ป็นเครืองมือในการสือสารในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการเขียนภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ 

2. เขียนขอ้มูลส่วนตวั 

3. เขียนขอ้ความในงานอาชีพตามรูปแบบทีกาํหนด 

4. กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มในงานอาชีพ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการเขียนภาษาองักฤษทีเกียวขอ้งกบังานอาชีพ การเขียนขอ้มูลส่วนตวั บนัทึก

ขอ้ความ ป้ายประกาศ ใบสั งงาน (Job Sheet) รายงานการปฏิบติังาน (Job Report) จดหมายสอบถาม (Inquiry 

Letter) จดหมายสั งซือ (Order Letter) ขอ้ความบนสือสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม

ในงานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพือพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษในงานอาชีพ 
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30000-9205 ภาษาองักฤษเพืองานบริการ      1-2-2 

 (English for Service Sectors) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

2.  สามารถใชภ้าษาองักฤษในการปฏิบติังานเกียวกบัการใหบ้ริการ  

3.  ตระหนกัถึงความสําคญัและเห็นประโยชน์ของการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1.   แสดงความรู้เกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ 

2.  ฟังและสรุปเรืองทีเกียวขอ้งกบังานบริการ  

3.  สนทนาในสถานการณ์การปฏิบติังานบริการ  

4.  อ่านขอ้มูล คู่มือ เอกสารทีใชใ้นงานบริการ 

5.  เขียนขอ้ความทีเกียวขอ้งกบังานบริการ 

6.  ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการปฏิบติังานบริการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใชภ้าษาองักฤษในงานบริการ การฟังและสรุปเรืองทีเกียวขอ้งกบังานบริการ 

การสนทนาในสถานการณ์การตอ้นรับ การให้ขอ้มูลเกียวกบัหน่วยงาน สินคา้หรือบริการ การให้ความช่วยเหลือ 

การใหค้าํแนะนาํ การประชาสัมพนัธ์ การตอบคาํถามลูกคา้หรือผูม้าติดต่อ การอ่านขอ้มูล คู่มือ เอกสารทีใช้ในงาน

บริการ การเขียนขอ้ความทีเกียวขอ้ง การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานบริการ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 
 

30000-2001 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2002 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

30000-2005 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

30000-20… กจิกรรมองค์การวชิาชีพ …           0-2-0 

 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาทกัษะประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ เพือพฒันาตน  

องคก์ร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แกไ้ขปัญหาและพฒันากิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ 

2. วางแผนและดาํเนินกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง

กิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการจดัและร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมพฒันาทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวชิาชีพเพือ

พฒันาตนเอง องค์กร ชุมชนและสังคม  การวางแผน ดาํเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพฒันา

กิจกรรมองค์การวชิาชีพ  การใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในการจดัและ

ร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชนัสูง พทุธศกัราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครืองกล 

30000-2005 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม           0-2-0 

 (Moral and Ethics Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจความสําคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลตาม

ค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม อนัดีงามของ

สังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และทอ้งถิน 

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวนิยั ซือสัตยสุ์จริต และ

สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในสิงทีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในสิงทีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม   

3. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมเพือปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท 

กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพือประโยชน์ ต่อตนเอง ชุมชน ทอ้งถิน

และประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกับกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 

ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

ชุมชน ทอ้งถินและประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั บนัทึก ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 

 




