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มีคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ สามารถประกอบอาชี พได้ตรงตามความต้องการของ
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สะสมผลการเรี ยน เที ยบโอนความรู ้และประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการ สถานประกอบการและ
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ให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับสภาพยุทธศาสตร์ ข องภู มิภ าค เพือเพิ มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสู ตร
1. เพือให้มีค วามรู ้ ทางทฤษฎีและเทคนิ ค เชิ งลึกภายใต้ข อบเขตของงานอาชีพ มีทัก ษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารเพือใช้ในการดํารงชีวิตและงานอาชีพ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ มเติมหรื อ
ศึกษาต่อในระดับทีสูงขึน
2. เพือให้มีทกั ษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการความรู ้ ทักษะจาก
ศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี
3. เพือให้มีปัญญา มีค วามคิ ดสร้ างสรรค์ มีค วามสามารถในการคิ ด วิเคราะห์ วางแผน บริ หารจัดการ
ตัด สิ น ใจ แก้ปัญหา ประสานงานและประเมิน ผลการปฏิบัติ งานอาชี พ มีทัก ษะการเรี ยนรู ้ แสวงหา
ความรู ้และแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพและ
การพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนือง
4. เพือให้มีเจตคติทีดีต่ออาชีพ มีความมันใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักหน่ วยงาน สามารถทํางาน
เป็ นหมู่คณะได้ดี มีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรี ยนวิชาชีพ
5. เพือให้มีบุคลิกภาพทีดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ซือสัตย์ มีวินยั มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทังร่ างกายและจิตใจ
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในอาชีพนัน ๆ
6. เพือให้เป็ นผูม้ ีพฤติกรรมทางสังคมทีดีงาม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด ทังในการทํางาน การอยูร่ ่ วมกัน
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว องค์กร ท้องถิ นและประเทศชาติ อุทิศตนเพือสังคม เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ น ตระหนักในปัญหาและความสําคัญของสิ งแวดล้อม
7. เพือให้ตระหนักและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเป็ นกําลังสําคัญ
ในด้านการผลิตและให้บริ การ
8. เพือให้เห็นคุณค่าและดํารงไว้ซึงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ปฏิบตั ิตนในฐานะพลเมืองดี
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
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หลักเกณฑ์ การใช้
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรี ยนการสอนตามหลักสูตรนี ผูเ้ รี ยนสามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ทุกวิธีเรี ยนทีกําหนด และ
นําผลการเรี ยนแต่ละวิธีมาประเมินผลร่ วมกันได้ สามารถขอเทียบโอนผลการเรี ยน และขอเทียบโอนความรู ้
และประสบการณ์ได้
1.2 การจัดการเรี ยนการสอนเน้นการปฏิบตั ิจริ ง สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้หลากหลายรู ปแบบ
เพือให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและการดําเนินงาน มีทกั ษะการปฏิบตั ิงานตามแบบแผน
และปรับตัวได้ภายใต้ความเปลียนแปลง สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะทางวิชาการ
ทีสัมพันธ์กบั วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ในการตัดสิ นใจ วางแผน แก้ปัญหาบริ หาร
จัดการ ประสานงานและประเมินผลการดําเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่ วมในการวางแผนและพัฒนา
ริ เริ มสิ งใหม่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ ืนและหมู่คณะ รวมทังมีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
เจตคติและกิจนิสยั ทีเหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
2.1 การจัดการศึกษาในระบบปกติสาํ หรับผูเ้ ข้าเรี ยนทีสําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) หรื อเที ยบเท่ าในประเภทวิชาและสาขาวิชาตามที หลักสู ต รกําหนด ใช้ร ะยะเวลา ปี การศึกษา
ส่วนผูเ้ ข้าเรี ยนทีสําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และผูเ้ ข้าเรี ยนทีสําเร็ จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่าต่างประเภทวิชาและสาขาวิชาทีกําหนด ใช้ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
ปี การศึกษา และเป็ นไปตามเงือนไขทีหลักสูตรกําหนด
2.2 การจัดเวลาเรี ยนให้ดาํ เนินการ ดังนี
2.2.1 ในปี การศึก ษาหนึ ง ๆ ให้แบ่ งภาคเรี ยนออกเป็ น 2 ภาคเรี ยนปกติ หรื อระบบทวิภาค
ภาคเรี ยนละ 18 สัปดาห์ รวมเวลาการวัด ผล โดยมีเวลาเรี ยนและจํานวนหน่ ว ยกิ ต ตามที กํา หนด และ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันอาจเปิ ดสอนภาคเรี ยนฤดูร้อนได้อีกตามทีเห็นสมควร
2.2.2 การเรี ยนในระบบชันเรี ยน ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันเปิ ดทําการสอนไม่นอ้ ยกว่า
สัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละไม่เกิน 7 ชัวโมง โดยกําหนดให้จดั การเรี ยนการสอนคาบละ 60 นาที

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

4

3. การคิดหน่ วยกิต
ให้มีจาํ นวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 83 - 90 หน่วยกิต การคิดหน่วยกิตถือเกณฑ์ดงั นี
3.1 รายวิชาทฤษฎีทีใช้เวลาในการบรรยายหรื ออภิปราย 1 ชัวโมงต่อสัปดาห์ หรื อ 18 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบตั ิทีใช้เวลาในการทดลองหรื อฝึ กปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการ 2 ชัวโมงต่อสัปดาห์
หรื อ 36 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบตั ิทีใช้เวลาในการฝึ กปฏิบตั ิในโรงฝึ กงานหรื อภาคสนาม 3 ชัวโมงต่อสัปดาห์ หรื อ
54 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.4 การฝึ กอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ทีใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.5 การฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ทีใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัวโมงต่อภาคเรี ยน
รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
3.6 การทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ทีใช้เวลาไม่นอ้ ยกว่า ชัวโมงต่อภาคเรี ยน รวมเวลาการวัดผล
มีค่าเท่ากับ หน่วยกิต

4. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 แบ่งเป็ น 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังนี
4.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
4.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
4.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
4.1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
4.1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4.1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
4.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ไม่นอ้ ยกว่า 56 หน่วยกิต
4.2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
4.2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
4.2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
4.4 กิจกรรมเสริ มหลักสูตร (2 ชัวโมง/สัปดาห์)
- หน่วยกิต
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หมายเหตุ
1) จํานวนหน่ ว ยกิ ต ของแต่ ละหมวดวิชาและกลุ่มวิชาในหลัก สู ต ร ให้เป็ นไปตามที กําหนดไว้
ในโครงสร้างของแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา
2) การพัฒนารายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ จะเป็ นรายวิชาบังคับ
ทีสะท้อนความเป็ นสาขาวิชาตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชา ซึงยึดโยง
กับมาตรฐานอาชีพ จึงต้องพัฒนากลุ่มรายวิชาให้ครบจํานวนหน่วยกิตทีกําหนด และผูเ้ รี ยนต้องเรี ยนทุกรายวิชา
3) สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถจัดรายวิชาเลือกตามทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร และ
หรื อพัฒนาเพิ มตามความต้องการเฉพาะด้านของสถานประกอบการหรื อตามยุทธศาสตร์ ภูมิภาค เพือเพิ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทังนี ต้องเป็ นไปตามเงือนไขและมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ทีประเภทวิชา สาขาวิชาและสาขางานกําหนด

5. การฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้โดยความร่ วมมือระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันกับภาคการผลิต
และหรื อภาคบริ การ หลังจากที ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ภาคทฤษฎี และการฝึ กหัดหรื อฝึ กปฏิบตั ิเบื องต้นในสถานศึกษา
อาชี วศึกษาหรื อสถาบันแล้วระยะเวลาหนึ ง ทังนี เพือเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ จ ากประสบการณ์จริ ง
ได้สมั ผัสกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ เครื องมือ เครื องจักร อุปกรณ์ทีทันสมัย และบรรยากาศการทํางานร่ วมกัน
ส่ งเสริ มการฝึ กทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ซึงจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนทําได้ คิดเป็ น
ทําเป็ นและเกิดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนือง ตลอดจนเกิดความมันใจและเจตคติทีดีในการทํางานและการประกอบ
อาชีพอิสระ โดยการจัดฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพต้องดําเนินการ ดังนี
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีการฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ในรู ปของ
การฝึ กงานในสถานประกอบการ แหล่งวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่ วยงานของรัฐ ในภาคเรี ยนที 3 และหรื อ
ภาคเรี ยนที 4 โดยใช้เวลารวมไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัวโมง กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4 หน่วยกิต
กรณี สถานศึก ษาอาชี ว ศึกษาหรื อสถาบันต้องการเพิ มพูน ประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ
สามารถนํารายวิชาทีตรงหรื อสัมพันธ์กบั ลักษณะงานไปเรี ยนหรื อฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจหรื อ
หน่วยงานของรัฐในภาคเรี ยนทีจัดฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพได้ รวมไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคเรี ยน
5.2 การตัดสินผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอืน

6. โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
เป็ นรายวิชาที เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนได้ศึก ษาค้น คว้า บู ร ณาการความรู ้ ทัก ษะและประสบการณ์
จากสิ งทีได้เรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตังแต่การเลือกหัวข้อหรื อเรื อง
ทีจะศึกษา ทดลอง พัฒนาและหรื อประดิษฐ์คิดค้น โดยการวางแผน กําหนดขันตอนกระบวนการ ดําเนินการ
ประเมิน ผล สรุ ปและจัด ทํารายงานเพือนําเสนอ ซึ งอาจทําเป็ นรายบุ ค คลหรื อกลุ่มก็ได้ ทังนี ขึ นอยู่กบั
ลักษณะของโครงงานนัน ๆ โดยการจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพดังกล่าวต้องดําเนินการ ดังนี
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6.1 สถานศึ กษาอาชี วศึ กษาหรื อสถาบันต้องจัดให้ผูเ้ รี ยนจัดทําโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิ ชาชี พ
ทีสัมพันธ์หรื อสอดคล้องกับสาขาวิชา ในภาคเรี ยนที 3 และหรื อภาคเรี ยนที 4 รวมจํานวน 4 หน่ วยกิต ใช้เวลา
ไม่ น้อยกว่า 216 ชั วโมง ทังนี สถานศึกษาอาชี วศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีชั วโมงเรี ยน4 ชั วโมงต่ อสัปดาห์
กรณี ทีกําหนดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต
หากจัดให้เรี ยนรายวิชาโครงงาน 2 หน่ วยกิต คือ โครงงาน 1 และโครงงาน 2 ให้สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันจัดให้มีชวโมงเรี
ั
ยนต่อสัปดาห์ทีเทียบเคียงกับเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น
6.2 การตัดสินผลการเรี ยนและให้ระดับผลการเรี ยน ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับรายวิชาอืน

7. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
7.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมงต่อสัปดาห์
ทุกภาคเรี ยน เพือส่ งเสริ มสมรรถนะแกนกลางและหรื อสมรรถนะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยม
ระเบียบวินัย การต่อต้านความรุ นแรง สารเสพติดและการทุจริ ต เสริ มสร้างการเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก
ในด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริ ย ์ ส่งเสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข ทะนุบาํ รุ งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ปลูกฝังจิตสํานึกและจิตอาสาในการอนุรักษ์
สิ งแวดล้อมและทําประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ น ทังนี โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในการวางแผนลงมือปฏิบตั ิ
ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
สําหรับนักเรี ยนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ให้เข้าร่ วมกิจกรรมทีสถานประกอบการจัดขึน
7.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริ มหลักสูตร ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
จัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง

8. การปรับพืนฐานวิชาชีพ
8.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องจัดให้ผเู ้ ข้าเรี ยนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง
ที สํา เร็ จ การศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อเที ยบเท่ า และผูเ้ ข้าเรี ยนที สําเร็ จ การศึ ก ษาระดับ
ประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อเทียบเท่า ต่างประเภทวิชา และสาขาวิชาทีกําหนด เรี ยนรายวิชาปรับพืนฐาน
วิชาชีพทีกําหนดไว้ในหลักสู ตรแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา เพือให้มีความรู ้และทักษะพืนฐานทีจําเป็ น
สําหรับการเรี ยนในสาขาวิชานัน
8.2 การจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการเรี ยนรายวิชาปรั บพืนฐานวิชาชีพ ให้เป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสู ตรประกาศนี ยบัตร
วิชาชีพชันสูง
8.3 กรณี ผเู ้ ข้าเรี ยนทีมีความรู ้ และประสบการณ์ในรายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพทีหลักสู ตรกําหนด
มาก่อนเข้าเรี ยน สามารถขอเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ได้ โดยปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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9. การจัดแผนการเรียน
เป็ นการกําหนดรายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตรที จะดําเนิ นการเรี ยนการสอนในแต่ ละภาคเรี ยน
โดยจัด อัต ราส่ ว นการเรี ยนรู ้ ภ าคทฤษฎี ต่ อภาคปฏิบัติ ในหมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ประมาณ 40 : 60
ทังนี ขึนอยูก่ บั ลักษณะหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ของแต่ละสาขาวิชา ซึงมีขอ้ เสนอแนะดังนี
9.1 จัดรายวิชาในแต่ละภาคเรี ยน โดยคํานึ งถึงรายวิชาทีต้องเรี ยนตามลําดับก่อน-หลัง ความง่าย-ยาก
ของรายวิชา ความต่อเนืองและเชือมโยงสัมพันธ์กนั ของรายวิชา รวมทังรายวิชาทีสามารถบูรณาการจัดการเรี ยนรู ้
ร่ วมกันในลักษณะของงาน โครงงานและหรื อชิ นงานในแต่ละภาคเรี ยน
9.2 จัดให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรายวิชาบังคับในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
ในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐานและกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ และกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรให้ค รบ
ตามทีกําหนดในโครงสร้างหลักสูตร
9.2.1 การจัดรายวิชาในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ควรจัดกระจายทุกภาคเรี ยน
9.2.2 การจัดรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน โดยเฉพาะรายวิชาทีเป็ นพืนฐานของ
การเรี ยนวิชาชีพควรจัดให้เรี ยนในภาคเรี ยนที 1
9.2.3 การจัดรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ควรจัดให้เรี ยนก่อนรายวิชาในกลุ่มสมรรถนะ
วิชาชีพเลือกและรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
9.3 จัด ให้ผูเ้ รี ยนได้เ ลื อ กเรี ยนรายวิช าในกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเลื อ กและหมวดวิ ช าเลื อ กเสรี
ตามความถนัด ความสนใจ เพือสนับสนุนการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพด้านสมรรถนะวิชาชีพของสาขาวิชาและสาขางาน
9.4 จัดรายวิชาทวิภาคีทีนําไปเรี ยนและฝึ กในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ
โดยประสานงานร่ วมกับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพือพิจารณากําหนดภาคเรี ยน
ทีจัดฝึ กอาชีพ รวมทังกําหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาทีตรงกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานของรัฐทีนําไปร่ วมฝึ กอาชีพในภาคเรี ยนนัน ๆ
9.5 จัดรายวิชาฝึ กงานในภาคเรี ยนที 3 หรื อ 4 ครังเดียว จํานวน 4 หน่ วยกิต ชัวโมง (เฉลีย 20 ชัวโมง
ต่อสัปดาห์ต่ อภาคเรี ยน) หรื อ จัดให้ลงทะเบี ยนเรี ยนเป็ น 2 ครั ง คื อ ภาคเรี ยนที 3 จํานวน 2 หน่ วยกิ ต และ
ภาคเรี ยนที 4 จํานวน 2 หน่วยกิต รายวิชาละ ชัวโมง (เฉลีย 10 ชัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) ตามเงือนไข
ของหลักสูตรสาขาวิชานัน ๆ
ในภาคเรี ยนทีจัดฝึ กงานนี ให้สถานศึกษาพิจารณากําหนดรายวิชาหรื อกลุ่มวิชาทีตรงกับลักษณะงาน
ของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพือนําไปเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิในภาคเรี ยนทีจัดฝึ กงานด้วย
การจัดฝึ กงานในภาคเรี ยนฤดูร้อนสามารถทําได้โดยต้องพิจารณาระยะเวลาในการฝึ กให้ครบ
ตามทีหลักสูตรกําหนด
9.6 จัดรายวิชาโครงงานในภาคเรี ยนที 3 หรื อ 4 ครังเดียว จํานวน หน่วยกิต ( ชัวโมงต่อสัปดาห์
ต่อภาคเรี ยน) หรื อ จัดให้ลงทะเบียนเรี ยนเป็ น ครัง คือ ภาคเรี ยนที 3 และภาคเรี ยนที 4 รวม หน่ วยกิต
( ชัวโมงต่อสัปดาห์ต่อภาคเรี ยน) ตามเงือนไขของหลักสูตรสาขาวิชานัน ๆ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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9.7 จัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรในแต่ละภาคเรี ยน ภาคเรี ยนละไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัวโมงต่อสัปดาห์
9.8 จัดจํานวนหน่วยกิตรวมในแต่ละภาคเรี ยน ไม่เกิน 22 หน่ วยกิต สําหรับการเรี ยนแบบเต็มเวลา
และไม่เกิน 12 หน่ วยกิต สําหรับการเรี ยนแบบไม่เต็มเวลา ส่ วนภาคเรี ยนฤดูร้อนจัดได้ไม่เกิน 12 หน่ วยกิต
ทังนี เวลาในการจัดการเรี ยนการสอนในภาคเรี ยนปกติและภาคเรี ยนฤดูร้อนโดยเฉลียไม่ควรเกิน ชัวโมง
ต่อสัปดาห์ ส่วนการเรี ยนแบบไม่เต็มเวลาไม่ควรเกิน ชัวโมงต่อสัปดาห์
หากสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันมีเหตุผลและความจําเป็ นในการจัดหน่วยกิตและเวลา
ในการจัดการเรี ยนการสอนแต่ละภาคเรี ยนที แตกต่ างไปจากเกณฑ์ขา้ งต้น อาจทําได้แต่ ต ้องไม่กระทบต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา

10. การศึกษาระบบทวิภาคี
เป็ นรู ปแบบการจัดการศึกษาทีเกิดจากข้อตกลงร่ วมกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ โดยผูเ้ รี ยนใช้เวลาส่วนหนึงในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบัน และเรี ยนภาคปฏิบัติ ในสถานประกอบการ รั ฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงานของรั ฐ เพือให้การจัด
การศึกษาระบบทวิภาคีสามารถเพิ มขีดความสามารถด้านการผลิตและพัฒนากําลังคนตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้และเป็ นไปตามจุดหมายของหลักสูตร ทังนี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันต้องดําเนินการดังนี
10.1 นํารายวิชาทวิภาคีในกลุ่มสมรรถนะวิชาชี พเลือก รวมไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิ ต ไปร่ วมกําหนด
รายละเอียดของรายวิชากับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐทีร่ วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เวลาทีใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับ
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐ รวมทังสมรรถนะวิชาชีพของสาขางาน
ทังนี การกําหนดจํานวนหน่วยกิตและจํานวนชัวโมงทีใช้ฝึกอาชีพของแต่ละรายวิชาทวิภาคีให้เป็ นไปตามที
หลักสูตรกําหนด และให้รายงานการพัฒนารายวิชาดังกล่าวให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบด้วย
10.2 ร่ วมจัดทําแผนฝึ กอาชีพ พร้อมแนวการวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชากับสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐทีร่ วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เพือนําไปใช้ในการฝึ กอาชีพ และดําเนินการ
วัดและประเมินผลเป็ นรายวิชา
10.3 จัดแผนการเรี ยนระบบทวิภาคีตามความพร้อมของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ
ที จัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่ วมกัน โดยอาจนํารายวิชาอืนที สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐนัน ๆ ไปจัดร่ วมด้วยก็ได้
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11. การเข้ าเรียน
ผูเ้ ข้าเรี ยนต้องสําเร็ จการศึกษาไม่ตากว่
ํ าระดับประกาศนี ยบัตรวิชาชีพหรื อเทียบเท่า หรื อระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง

12. การประเมินผลการเรียน
เน้นการประเมินสภาพจริ ง ทังนี ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรี ยนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง

13. การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
13.1 ได้รายวิชาและจํานวนหน่วยกิตสะสมในทุกหมวดวิชา ครบถ้วนตามทีกําหนดไว้ในหลักสูตร
แต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา และตามแผนการเรี ยนทีสถานศึกษากําหนด
13.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่
ํ า 2.00
13.3 ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
13.4 ได้เข้าร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมเสริ มหลักสูตรตามแผนการเรี ยนทีสถานศึกษากําหนด และ “ผ่าน”
ทุกภาคเรี ยน

14. การพัฒนารายวิชาในหลักสู ตร
14.1 หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ มเติม
ในแต่ละกลุ่มวิชา เพือเลือกเรี ยนนอกเหนือจากรายวิชาทีกําหนดให้เป็ นวิชาบังคับได้ โดยสามารถพัฒนาเป็ นรายวิชา
หรื อลักษณะบูรณาการ ผสมผสานเนือหาวิชาทีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ในสัดส่วนทีเหมาะสม
โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของกลุ่มวิชานัน ๆ เพือให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
14.2 หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเพิ มเติมรายละเอียด
ของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาในการจัดทําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และสามารถพัฒนารายวิชาเพิ มเติมในกลุ่มสมรรถนะ
วิชาชีพเลือกได้ ตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพือเพิ มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ทังนี ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดประสงค์สาขาวิชาและสมรรถนะวิชาชีพสาขางานด้วย
14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ มเติ มได้
ตามความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ น หรื อยุทธศาสตร์ของภูมิภาคเพือเพิ มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ และหรื อเพือการศึกษาต่อ
ทังนี การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหน่ วยกิตและจํานวนชั วโมงเรี ยนของรายวิชาที พัฒนาเพิ มเติม
ให้เป็ นไปตามทีหลักสูตรกําหนด
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15. การปรับปรุ งแก้ ไข พัฒนารายวิชา กลุ่มวิชาและการอนุมัตหิ ลักสู ตร
15.1 การพัฒนาหลักสูตรหรื อการปรับปรุ งสาระสําคัญของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง ให้เป็ นหน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา
และสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15.2 การอนุ มตั ิหลักสู ตร ให้เป็ นหน้าทีของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
15.3 การประกาศใช้หลักสูตร ให้ทาํ เป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
15.4 การพัฒนารายวิชาหรื อกลุ่มวิชาเพิ มเติม สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถดําเนินการได้
โดยต้องรายงานให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ

16. การประกันคุณภาพของหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอน
ให้ทุกหลักสู ตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนไว้ให้ชดั เจน
อย่างน้อยประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
16.1 หลักสูตรทียึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ
16.2 ครู ทรัพยากรและการสนับสนุน
16.3 วิธีการจัดการเรี ยนรู ้ การวัดและประเมินผล
16.4 ผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
ให้สาํ นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน
และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร เพือพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสูตรทีอยู่ในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื อง
อย่างน้อยทุก 5 ปี
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การกําหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
ชื่อวิชา

1 2 3 4 5 - 6 7 8 9

ท–ป–น

ลําดับที่วิชา 01 - 99
สาขาวิชา / วิชาเรียนรวม

กลุมวิชา

3 x x 0 0

หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

11
12
13
14
15
16
17
20
9X

3 0 0 0 1

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

10 กลุมวิชาเรียนรวมหลักสูตร (การจัดการอาชีพ)
20 กลุม วิชาเรียนรวมหลักสูตร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

3 x x 0 0

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

3 x x x x

หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

กลุม สมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน

กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาบูรณาการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
วิชาเลือกเสรี

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพประเภทวิชา
10 กลุม วิชาเรียนรวมประเภทวิชา
0X กลุม วิชาเรียนรวมกลุม / สาขาวิชา

กลุม สมรรถนะวิชาชีพพืน้ ฐาน

00 วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพสาขาวิชา
10 กลุมสมรรถนะวิชาชีพพื้นฐาน
20 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ
85 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
9X วิชาเลือกเสรี

(-) รายวิชาพัฒนาโดยสวนกลาง (*) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนรวม
ประเภทวิชา
01 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
02 ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
03 ประเภทวิชาศิลปกรรม
04 ประเภทวิชาคหกรรม
05 ประเภทวิชาเกษตรกรรม
06 ประเภทวิชาประมง

07
08
09
10
11

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิง่ ทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี
ประเภทวิชาพาณิชยนาวี

หลักสูตร
3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
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(หน้ าว่าง)
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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื องกล

จุดประสงค์สาขาวิชา
1. เพือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะด้านภาษาและการสื อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
และทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพือให้มีค วามเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลัก การบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและหลักการของงานอาชีพทีสัมพันธ์เกียวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพเครื องกล ให้ทนั ต่อการ
เปลียนแปลงและความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพือให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพืนฐานด้านเครื องกล
4. เพือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และเทคโนโลยีดา้ นเครื องกล ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5. เพือให้สามารถปฏิบัติงานวิ เคราะห์ แก้ปัญหา สร้างสรรค์และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒ นางาน
เทคนิ ค ยานยนต์ เทคนิ ค เครื องกลอุต สาหกรรม เทคนิ ค ซ่ อมตัวถังและสี ร ถยนต์ เทคนิ ค เครื องกล
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า เทคนิคเครื องจักรกลหนัก เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า และเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะ
6. เพือให้สามารถปฏิบตั ิงานเครื องกล ในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ รวมทังการใช้
ความรู ้และทักษะเป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึนได้
7. เพื อให้มีเจตคติ ทีดี ต่ องานอาชี พ มีค วามคิด ริ เ ริ มสร้า งสรรค์ ซื อสัต ย์สุ จ ริ ต มีร ะเบียบวิน ัย เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชันสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื องกล ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะทีพึงประสงค์
1.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้แก่ ความเสี ยสละ ความซือสัตย์สุจริ ต
ความกตัญ ูกตเวที ความอดกลัน การละเว้นสิ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ
และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลักษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ้ ืน ประพฤติปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้าทีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มีจิตสาธารณะ
และจิตสานึกรักษ์สิ งแวดล้อม
1.2 ด้ านคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ได้แก่ ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความรักสามัคคี มีมนุษยสัมพัน ธ์ ความเชื อมันในตนเอง สนใจใฝ่ รู ้ มีค วามคิ ดริ เริ มสร้างสรรค์ ขยัน ประหยัด อดทน พึงตนเอง
ต่อต้านความรุ นแรงและการทุจริ ต ปฏิบตั ิตนและปฏิบตั ิงานโดยคํานึ งถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ งแวดล้อม
2. ด้ านสมรรถนะแกนกลาง
2.1 ด้ านความรู้ ได้แก่
2.1.1 หลักการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร
2.1.2 หลักการใช้เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ
2.1.3 หลักการดํารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคม
2.1.4 หลักการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
2.2 ด้ านทักษะ ได้แก่
2.2.1 ทักษะการสือสารและการเรี ยนรู ้โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.2 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการจัดการ โดยใช้หลักการและกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
2.2.3 ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรมและความเป็ นพลเมือง
และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัย
2.3 ด้ านความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ ได้แก่
2.3.1 สื อสารโดยใช้ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศและเทคโนโลยีส ารสนเทศในชี วิต
ประจําวันและในงานอาชีพ
2.3.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
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2.3.3 ปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ
หน้าทีพลเมือง
2.3.4 พัฒนาบุคลิกภาพ สุ ขอนามัยและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและ
การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 ด้ านความรู้ ได้แก่
3.1.1 หลักทฤษฎีและเทคนิคเชิงลึกภายใต้ขอบเขตของงานอาชีพ
3.1.2 หลักการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหา
3.1.3 หลักการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและบริ หารจัดการงานอาชีพ
3.1.4 หลักการด้านความปลอดภัยและข้อกําหนดกฎหมายทีเกียวข้องกับการงานอาชีพ
3.1.5 หลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรี ยนรู ้และพัฒนางานอาชีพ
3.2 ด้ านทักษะ ได้แก่
3.2.1 ทักษะการเลือกและประยุกต์ใช้วิธีการ เครื องมือและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
3.2.2 ทักษะการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาในการปฏิบตั ิงาน
3.2.3 ทัก ษะการวางแผน การบริ หารจัด การ การประสานงานและการประเมิน ผลการ
ปฏิบตั ิงานอาชีพ
3.2.4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
3.2.5 ทักษะด้านสุขภาวะและความปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับทีเชือมโยงกันในการปฏิบตั ิงาน
3.3 ด้ านความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบ ได้แก่
3.3.1 วางแผน ดําเนิ น งานตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํานึ งถึงการบริ หารงาน
คุณภาพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและกฎหมายทีเกียวข้อง
3.3.2 ปฏิบตั ิงานอาชีพด้านเครื องกล ตามหลักการและแบบแผนทีกําหนด โดยใช้/เลือกใช้/
ปรับใช้กระบวนการปฏิบตั ิงานทีเหมาะสม
3.3.3 เลื อ ก ใช้แ ละบํา รุ งรั ก ษาเครื องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ใ นงานอาชี พ ตามหลัก การและ
กระบวนการ โดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย
3.3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพือพัฒนาและสนับสนุนงานอาชีพ
3.3.5 ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุและสมบัติของเชือเพลิง วัสดุหล่อลืนและของไหล
3.3.6 ประลองระบบกลไกชิ นต่อโยง
3.3.7 ทดสอบระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3.3.8 ประยุกต์ใช้หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์กบั เครื องยนต์สนั ดาปภายใน
3.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการทางกลศาสตร์ของไหลกับงานเครื องสูบและเครื องอัดอากาศ
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สาขางานเทคนิคยานยนต์
3.3.10 ตัด สิ น ใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาที ไม่คุ ้น เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพซ่อมบํารุ งยานยนต์ทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.11 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านยานยนต์
3.3.12 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพซ่อมบํารุ งยานยนต์
ด้วยตนเอง
3.3.13 บริ การระบบเครื องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
3.3.14 บริ การระบบไฟฟ้ายานยนต์
3.3.15 บริ การระบบเครื องล่างและส่งกําลังยานยนต์
3.3.16 บริ การระบบปรับอากาศยานยนต์
สาขางานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรม
3.3.10 ตัด สิ น ใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาที ไม่คุ ้น เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพซ่อมบํารุ งเครื องกลอุตสาหกรรมทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.11 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านเครื องกลอุตสาหกรรม
3.3.12 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพซ่อมบํารุ งเครื องกล
อุตสาหกรรมด้วยตนเอง
3.3.13 บริ การระบบต้นกําลังอุตสาหกรรม
3.3.14 บริ การระบบทําความเย็นและความร้อนอุตสาหกรรม
3.3.15 บริ การเครื องจักรกลสนับสนุนการผลิต
สาขางานเทคนิคซ่ อมตัวถังและสีรถยนต์
3.3.10 ตัด สิ น ใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาที ไม่คุ ้น เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพซ่อมบํารุ งตัวถังและสีรถยนต์ ทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.11 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านตัวถังและสีรถยนต์
3.3.12 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพซ่อมบํารุ งตัวถังและ
สีรถยนต์ดว้ ยตนเอง
3.3.13 บริ การซ่อมตัวถังรถยนต์
3.3.14 บริ การซ่อมสีรถยนต์
3.3.15 บริ หารจัดการธุรกิจซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
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สาขางานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
3.3.10 ตัด สิ น ใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาที ไม่คุ ้น เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพซ่อมบํารุ งเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.11 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
3.3.12 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพซ่อมบํารุ งเครื องกล
อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าด้วยตนเอง
3.3.13 บริ การระบบเครื องต้นกําลังในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
3.3.14 ควบคุมระบบเครื องต้นกําลังในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
3.3.15 บํารุ งรักษาเครื องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
สาขางานเทคนิคเครื องจักรกลหนัก
3.3.10 ตัด สิ น ใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาที ไม่คุ ้น เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพซ่อมบํารุ งเครื องจักรกลหนัก ทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.11 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านเครื องจักรกลหนัก
3.3.12 บริ หารจัด การ ประสานงานและประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านอาชี พ ซ่ อ มบํา รุ ง
เครื องจักรกลหนักด้วยตนเอง
3.3.13 บริ การงานเครื องยนต์ดีเซลเครื องจักรกลหนัก
3.3.14 บริ การระบบส่งกําลังและเครื องล่างเครื องจักรกลหนัก
3.3.15 บริ การระบบไฮดรอลิกส์เครื องจักรกลหนัก
สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
3.3.10 ตัด สิ น ใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาที ไม่คุ ้น เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพซ่อมบํารุ งยานยนต์ไฟฟ้า ทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.11 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านยานยนต์ไฟฟ้า
3.3.12 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพซ่อมบํารุ งยานยนต์
ไฟฟ้าด้วยตนเอง
3.3.13 บริ การระบบประจุไฟฟ้าและกักเก็บพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า
3.3.14 บริ การระบบขับเคลือนและส่งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า
3.3.15 บริ การระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

18
สาขางานเทคนิคยานยนต์อจั ฉริยะ
3.3.10 ตัด สิ น ใจ วางแผนและแก้ไขปั ญหาที ไม่คุ ้น เคยหรื อซับซ้อนและเป็ นนามธรรม
ในงานอาชีพซ่อมบํารุ งยานยนต์อจั ฉริ ยะ ทีไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมในบางเรื อง
3.3.11 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสารในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบตั ิงานด้านยานยนต์อจั ฉริ ยะ
3.3.12 บริ หารจัดการ ประสานงานและประเมินผลการปฏิบตั ิงานอาชีพซ่อมบํารุ งยานยนต์
อัจฉริ ยะด้วยตนเอง
3.3.13 บริ การระบบดิจิทลั ในยานยนต์
3.3.14 บริ การระบบเทคโนโลยีเซนเซอร์ยานยนต์
3.3.15 บริ การระบบโปรแกรมควบคุมยานยนต์
3.3.16 บริ การระบบสือสารและเครื อข่ายยานยนต์
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โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื องกล
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา อุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื องกล จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่ วม
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี
1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3
6
3
3
3
3

ไม่น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
(15
2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
( 21
2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
(4

ไม่น้อยกว่า 56 หน่ วยกิต
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)
หน่วยกิต)

(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่น้อยกว่า

83 หน่ วยกิต

โครงสร้างนีสําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์หรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ าํ เร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอืน
หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเที ยบเท่ า ที ไม่มีพืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรั บพืนฐานวิชาชี พ
ต่อไปนี
รหัสวิชา
30100-0001
30100-0002
30100-0003
30100-0007
30101-0001
30101-0002
30101-0003
30101-0004

ชื อวิชา
งานเทคนิคเบืองต้น
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
งานเชือมและโลหะแผ่น
งานวัดละเอียดช่างยนต์
งานเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบืองต้น
งานเครื องล่างและส่งกําลังรถยนต์เบืองต้น
งานไฟฟ้ารถยนต์เบืองต้น

1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง

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

ไม่ น้อยกว่า 21 หน่ วยกิต

ให้เ ลือ กเรี ย นรายวิช าจากทุ ก กลุ่ม วิชา ตามเงื อนไขและจํา นวนหน่ ว ยกิต ที กลุ่ม วิช ากําหนด
รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1101 ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
30000-1102 การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
30000-1103 การฟังและการพูดเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
30000-1104 ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
30000*1101 ถึง 30000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชา 30000-1201 จํานวน หน่วยกิต แล้วเลือกเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษอืนทีสอดคล้อง
กับสาขาวิชาทีเรี ยนจนครบหน่วยกิตทีกําหนด
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1) กลุ่มภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา
30000-1201
30000-1202
30000-1203
30000-1204
30000-1205
30000-1206

ชื อวิชา
ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านสือดิจิทลั
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

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

2) กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี ไปจัดการเรี ยนการสอน
เพิ มเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรื อในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก หรื อหมวดวิชาเลือกเสรี ได้
รหัสวิชา
30000-1218
30000-1219
30000-1220
30000-1221
30000-1222
30000-1223
30000-1224
30000-1225
30000-1226
30000-1227
30000-1228
30000-1229
30000-1230
30000-1231
30000-1232
30000-1233
30000-1234
30000-1235
30000-1236

ชื อวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
การสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
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2-0-2
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2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
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รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1237 การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
30000-1238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
30000-1239 การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทํางาน
30000-1240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
30000-1241 การสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
30000-1242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
30000-1243 การสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน
30000*1201 ถึง 30000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

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

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1301 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม
30000-1302 การวิจยั เบืองต้น
30000-1303 วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสือสาร
30000-1304 วิทยาศาสตร์งานเครื องกลและการผลิต
30000*1301 ถึง 30000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
*-*-*

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1401 คณิ ตศาสตร์และสถิติเพืองานอาชีพ
30000-1402 คณิ ตศาสตร์เพือพัฒนาทักษะการคิด
30000-1403 สถิติและการวางแผนการทดลอง
30000-1404 แคลคูลสั 1
30000-1405 แคลคูลสั
30000-1406 แคลคูลสั
30000-1407 คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม
30000*1401 ถึง 30000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม
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3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*
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1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1501 ชีวิตกับสังคมไทย
30000-1502 ศาสตร์พระราชา
30000-1503 การเมืองการปกครองของไทย
30000*1501 ถึง 30000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.6 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-1601 การพัฒนาสุขภาพ
30000-1602 การคิดอย่างเป็ นระบบ
30000-1603 สุขภาวะกายและจิต
30000-1604 คุณภาพชีวิตเพือการทํางาน
30000-1605 มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
30000-1606 ปัจจัยทีเกียวข้องกับมนุษย์
30000-1607 จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
30000-1608 การออกกําลังกายเพือสุขภาพ
30000-1609 ลีลาศเพือพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
30000-1610 นันทนาการเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต
30000*1601 ถึง 30000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรื อสถาบันพัฒนาเพิ มเติม
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ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
0-2-1
0-2-1
0-2-1
*-*-*
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2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ

ไม่ น้อยกว่า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน ( 15 หน่วยกิต )
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี
กลุ่มการจัดการอาชีพ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30001-1001 การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
30001-1051 กฎหมายทัวไปเกียวกับงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ

ท-ป-น
2-2-3

กลุ่มพืนฐานวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30100-0101 กลศาสตร์วิศวกรรม
30100-0104 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
30100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 21 หน่วยกิต)
ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี
รหัสวิชา
30101-2001
30101-2002
30101-2003
30101-2004
30101-2005
30101-2006
30101-2007

ชื อวิชา
กลศาสตร์ของไหลในงานเครื องกล
เทอร์โมไดนามิกส์
เครื องยนต์สนั ดาปภายใน
งานเขียนแบบชิ นส่วนเครื องกลด้วยคอมพิวเตอร์
งานส่งถ่ายกําลัง
งานเครื องสูบและเครื องอัดอากาศ
งานทดลองเครื องกล

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-3-3
2-2-3
2-3-3
2-2-3

2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ งให้ครบตามทีกําหนดในกรณี ทีต้องการให้ผเู ้ รี ยน
ได้สาขางานนันโดยรายวิชาควรสอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางานนันๆ
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2.3.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30101-2101 งานระบบเครื องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
30101-2102 งานไฟฟ้ายานยนต์
30101-2103 งานเครื องล่างและส่งกําลังยานยนต์
30101-2104 งานปรับอากาศยานยนต์
30101-2105 งานเกียร์อตั โนมัติ
30101-2106 งานปรับแต่งเครื องยนต์
30101-2107 งานเครื องมือกลยานยนต์
30101-2108 งานทดสอบปั มและหัวฉีดเครื องยนต์ดีเซล
30101-2109 งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก
30101-2110 งานซ่อมเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
30101-2111 กลศาสตร์ยานยนต์
30101-2101 ถึง 30101-2199 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
พัฒนาเพิ มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการ
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30101-5101 งานเทคนิคยานยนต์ 1
30101-5102 งานเทคนิคยานยนต์ 2
30101-5103 งานเทคนิคยานยนต์ 3
30101-5104 งานเทคนิคยานยนต์ 4
30101-51xx งานเทคนิคยานยนต์ …

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

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.2 สาขางานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
30101-2201
30101-2202
30101-2203
30101-2204
30101-2205

ชื อวิชา
งานเครื องกลต้นกําลัง
งานเครื องทําความเย็นและเครื องปรับอากาศอุตสาหกรรม
งานระบบไอนําอุตสาหกรรม
งานเครื องจักรกลอุตสาหกรรม
งานส่งถ่ายความร้อนในงานอุตสาหกรรม

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

26
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
30101-2206 วิศวกรรมโรงต้นกําลัง
3-0-3
30101-2207 การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม
3-0-3
30101-2208 พลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม
3-0-3
30101-2209 การทําความเย็นอุตสาหกรรม
3-0-3
30101-2210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม
3-0-3
30101*2201 ถึง 30101 *2299 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อตาม
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
30101-5201 งานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรม 1
*-*-*
30101-5202 งานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรม 2
*-*-*
30101-5203 งานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรม 3
*-*-*
30101-5204 งานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรม 4
*-*-*
30101-52xx งานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรม ...
*-*-*
2.3.3 สาขางานเทคนิคซ่ อมตัวถังและสีรถยนต์
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
30101-2301 เทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์
2-3-3
30101-2302 เทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต์
2-3-3
30101-2303 การบริ หารศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
3-0-3
30101-2304 เทคโนโลยีงานซ่อมตัดเปลียนชิ นตัวถังรถยนต์
2-3-3
30101-2305 เทคโนโลยีงานพ่นสีเมทัลลิคและสีมุก
2-3-3
30101-2306 เทคโนโลยีงานซ่อมดึงดัดชิ นตัวถังรถยนต์
2-3-3
30101-2307 งานปรับแต่งและเทียบสีพ่นซ่อมรถยนต์
2-3-3
30101-2308 ปัญหาพิเศษงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
2-3-3
30101-2309 เทคโนโลยีงานซ่อมสีดว้ ยวิธีพิเศษ
2-3-3
30101-2310 เทคโนโลยีงานประดับยนต์
2-3-3
30101*2301 ถึง 30101 *2399 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อตาม
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30101-5301 งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 1
30101-5302 งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 2
30101-5303 งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 3
30101-5304 งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ 4
30101-53xx งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.4 สาขางานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
30101-2401 เทคโนโลยีโรงไฟฟ้า
2-0-2
30101-2402 ระบบผลิตไฟฟ้า
1-2-2
30101-2403 งานเดินเครื องโรงไฟฟ้าจําลอง
2-3-3
30101-2404 งานบํารุ งรักษาเครื องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2-3-3
30101-2405 การจัดการและการวางแผนบํารุ งรักษาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
2-0-2
30101-2406 งานระบบไอนําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2-3-3
30101-2407 งานส่งถ่ายความร้อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2-3-3
30101*2401 ถึง 30101 *2499 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อตาม
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30101-5401 งานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 1
30101-5402 งานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2
30101-5403 งานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 3
30101-5404 งานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 4
30101-54xx งานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า …
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2.3.5 สาขางานเทคนิคเครื องจักรกลหนัก
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
30101-2501 พืนฐานเครื องจักรกลหนัก
3-0-3
30101-2502 งานเครื องยนต์ดีเซลเครื องจักรกลหนัก
2-3-3
30101-2503 งานระบบส่งกําลังและเครื องล่างเครื องจักรกลหนัก
2-3-3
30101-2504 งานไฮดรอลิกส์เครื องจักรกลหนัก
2-3-3
30101-2505 งานระบบเบรกและบังคับเลียวเครื องจักรกลหนัก
2-3-3
30101-2506 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื องจักรกลหนัก
2-3-3
30101-2507 เทคโนโลยีเครื องจักรกลหนักสมัยใหม่
3-0-3
30101-2508 การจัดการอะไหล่และบํารุ งรักษาเครื องจักรกล
2-3-3
30101*2501 ถึง 30101 *2599 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อตาม
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30101-5501 งานเทคนิคเครื องจักรกลหนัก 1
30101-5502 งานเทคนิคเครื องจักรกลหนัก 2
30101-5503 งานเทคนิคเครื องจักรกลหนัก 3
30101-5504 งานเทคนิคเครื องจักรกลหนัก 4
30101-55xx งานเทคนิคเครื องจักรกลหนัก …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.6 สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30101-2601 เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
30101-2602 แบตเตอรี และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า
30101-2603 งานระบบขับเคลือนและส่งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2604 ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2605 งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2606 งานระบบเครื องล่างยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2607 งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2608 การบริ หารจัดการธุรกิจบริ การยานยนต์ไฟฟ้า

ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
2-3-3
1-3-2
2-3-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
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รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
30101-2609 เทคโนโลยีความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า
1-2-2
30101*2601 ถึง 30101 *2699 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อตาม
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
30101-5601 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 1
*-*-*
30101-5602 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 2
*-*-*
30101-5603 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 3
*-*-*
30101-5604 งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 4
*-*-*
30101-56xx งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า …
*-*-*
2.3.7 สาขางานเทคนิคยานยนต์อจั ฉริยะ
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
30101-2701 งานระบบดิจิทลั ในยานยนต์
2-3-3
30101-2702 งานเทคโนโลยีเซนเซอร์ยานยนต์
2-3-3
30101-2703 งานโปรแกรมควบคุมยานยนต์
2-3-3
30101-2704 งานระบบสือสารและเครื อข่ายยานยนต์
2-3-3
30101-2705 งานแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์
2-3-3
30101-2706 งานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
2-3-3
30101-2707 งานเทคโนโลยียานยนต์ไฮบริ ด
2-3-3
30101*2701 ถึง 30101 *2799 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ มเติมตามความต้องการของสถานประกอบการหรื อตาม
ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื อวิชา
ท-ป-น
30101-5701 งานเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะ 1
*-*-*
30101-5702 งานเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะ2
*-*-*
30101-5703 งานเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะ 3
*-*-*
30101-5704 งานเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะ 4
*-*-*
30101-57xx งานเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะ …
*-*-*
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สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิตนัน ให้สถานศึกษาและสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐทีร่ วมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ร่ วมกันวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่ วยงานของรัฐ เพือกําหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา
ทวิภาคี ได้แก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เวลาทีใช้ฝึกและจํานวนหน่วยกิต
เพือนําไปจัดทําแผนการฝึ กอาชีพและแนวการวัดและประเมินผลรายวิชา ทังนี โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่นอ้ ยกว่า ชัวโมง มีค่าเท่ากับ หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ( หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30101-8001 จํานวน 4 หน่ วยกิต หรื อรายวิชา 30101-8002 และ 30101-8003
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
30101-8001
30101-8002
30101-8003

ชื อวิชา

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ( หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 30101-8501 จํานวน 4 หน่ วยกิต หรื อรายวิชา 30101-8502 และ 30101-8503
รวม 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
30101-8501
30101-8502
30101-8503

ชื อวิชา
โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พชันสูง
พุทธศักราช 2563 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา
ทังนี เพือเป็ นการพัฒ นาทัก ษะการเรี ยนรู ้ และการสื อสารภาษาต่ างประเทศในศตวรรษ ที 21
สถานศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ยนวิช าภาษาอัง กฤษจากรายวิ ชาต่ อ ไปนี หรื อจากรายวิช าในหมวดวิชา
สมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุม่ ภาษาอังกฤษ
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รหัสวิชา
30000-9201
30000-9202
30000-9203
30000-9204
30000-9205

ชื อวิชา
ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพือการทํางาน
ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอ
การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
การเขียนภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพืองานบริ การ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2
1-2-2

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัวโมงต่อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื อวิชา
30000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
30000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
30000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
30000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
30000-2005 กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
30000*2001 ถึง 30000*20xx กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมทีสถานศึกษา
หรื อสถานประกอบการจัด

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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(หน้ าว่าง)
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รายวิชาปรับพืนฐานวิชาชีพ
30100-0001
30100-0002
30100-0003
30100-0007
30101-0001
30101-0002
30101-0003
30101-0004

งานเทคนิคเบืองต้น
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
งานเชือมและโลหะแผ่น
งานวัดละเอียดช่างยนต์
งานเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบืองต้น
งานเครื องล่างและส่งกําลังรถยนต์เบืองต้น
งานไฟฟ้ารถยนต์เบืองต้น
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30100-0001

งานเทคนิคเบืองต้ น
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. รู ้ และเข้าใจเกียวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื องมือและเครื องมือกลเบืองต้น
2. สามารถปฏิบตั ิงานผลิตชิ นงานตามขันตอน แก้ปัญหา และนําไปประยุกต์ใช้งานได้
3. มีเจตคติและกิ จนิสัยทีดีในการเรี ยนรู ้ และปฏิบตั ิงานด้วยความอดทน ประณี ตรอบคอบ เป็ นระเบียบ
รั บ ผิ ดชอบ ตรงต่ อ เวลา มี ความซื อสั ตย์ โดยคํานึ งถึ ง ความปลอดภัย อาชี วอนามัย การอนุ รัก ษ์
พลังงาน และสิ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. ใช้และบํารุ งรักษาเครื องมือ และเครื องมือกลถูกต้องตามหลักการ
2. ลับคมตัดดอกสว่าน สกัด มีดกลึงถูกต้องตามมาตรฐาน
3. ร่ างแบบบนชิ นงาน ขึนรู ป ประกอบ และปรั บชิ นงานโลหะด้วยเครื องมือและเครื องมือกลเบืองต้น
ถูกต้องตามแบบสั งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกียวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน การใช้ การบํารุ งรักษาเครื องมือ และเครื องมือกลเบืองต้น
งานเลื อย งานร่ างแบบ งานวัด และตรวจสอบ งานตะไบ งานสกั ด งานลับ คมตัด งานเจาะ งานทํา เกลี ย ว
งานเครื องมือกลเบืองต้น และงานประกอบตามแบบสั งงาน
30100-0002

เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการอ่านและเขียนแบบเทคนิค
2. สามารถใช้เครื องมือเขียนแบบ เขียนภาพ มิติ มิติ ภาพฉาย และแบบสั งงาน
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อยมี ระเบี ยบ วินยั อดทน มี กิจนิ สั ยในการทํางาน
ทีรอบคอบ และปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการอ่านแบบเทคนิคพืนฐาน
2. เขี ยนภาพสองมิติ สามมิ ติ ภาพฉาย ภาพสเกตซ์ ภาพตัด ภาพช่ วย การกําหนดขนาด และแบบ
สั งงานด้วยเครื องมือเขียนแบบตามมาตรฐานงานเขียนแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการอ่านแบบ การเขียนแบบเทคนิคเบืองต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค
องค์ประกอบของการกําหนดขนาด อุปกรณ์เขียนแบบพืนฐาน สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การสร้ างรู ปทรง
เรขาคณิ ต ภาพสองมิติ สามมิติ หลักการฉายภาพ (Orthographic Projection) ภาพสเกตซ์ ภาพตัด ภาพช่วย และ
แบบสั งงาน
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30100-0003

งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจหลัก การไฟฟ้ า และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เบื องต้น เครื องมื อ วัด ทางไฟฟ้ า วัส ดุ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
2. สามารถติดตัง ตรวจสอบ ประกอบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. มี เจตคติ ที ดี ปฏิ บ ัติ ง านอย่ า งประณี ต เรี ย บร้ อ ย มี ร ะเบี ย บวิ น ัย อดทน มี กิ จ นิ สั ย ในการทํา งาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เบืองต้น วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
2. ใช้เครื องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ติดตัง ตรวจสอบ ประกอบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเกี ยวกับ หลัก การไฟฟ้ าและอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ เบื องต้น ความปลอดภัย เกี ยวกับไฟฟ้ า
ความต้านทาน ตัวนําฉนวน แหล่งกําเนิ ดไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า อุปกรณ์ ป้องกันและการต่อสายดิน การทํางานของ
เครื องใช้ ไ ฟฟ้ า ขนาดเล็ก โครงสร้ า งสั ญ ลัก ษณ์ คุ ณ สมบัติ แ ละวงจรใช้ง านทางไฟฟ้ า และอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
การใช้เครื องกําเนิดสัญญาณและออสซิ ลโลสโคป การประกอบและทดสอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เบืองต้น
30100-0007

งานเชื อมและโลหะแผ่น
(Welding and Sheet Metal)
จุดประสงค์ รายวิชา เพือให้

1-3-2

1. เข้าใจหลักการเบืองต้นในงานเชือมและโลหะแผ่น
2. สามารถเขียนแบบแผ่นคลีในงานโลหะแผ่น เชือมอาร์ กลวดเชือมหุม้ ฟลักซ์ เชือมแก๊ส แล่นประสาน
บัดกรี อ่อนและประกอบชิ นงานโลหะแผ่น
3. มีเจตคติทีดีในการปฏิ บตั ิงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มีระเบียบวินยั อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการเบืองต้นในงานเชือมและโลหะแผ่น
2. เขียนแบบแผ่นคลี ประกอบโลหะแผ่นตามแบบทีกําหนด
3. เชือมอาร์ กลวดเชือมหุม้ ฟลักส์ เชือมแก๊ส และแล่นประสานแผ่นเหล็กกล้าตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการเชือมอาร์ กลวดเชือมหุม้ ฟลักซ์ การเชือมแผ่นเหล็กกล้า การเริ มต้นอาร์ ก
การเชื อมเดิ น แนวท่ า ราบ การเชื อมรอยต่ อ ชนท่ า ราบ การเชื อมรอยต่ อ เกยท่ า ระดับ หลัก การเชื อมแก๊ ส
การประกอบชุ ดเชื อมแก๊ ส การปรั บ เปลวไฟ การสร้ างบ่ อ หลอมเหลว การเชื อมต่ อ มุ ม การเชื อมต่ อ ขอบ
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การเชื อมเดิน แนวท่ าราบเติมลวด การแล่น ประสานรอยต่อ เกย การเขี ยนแบบแผ่น คลีอย่า งง่ าย การเข้าขอบ
การเข้าตะเข็บ การประกอบชิ นงานโลหะแผ่น การบัดกรี อ่อน

30101-0001

งานวัดละเอียดช่ างยนต์

1-2-2

(Auto-mechanic Precision Measurements Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการอ่าน การใช้และบํารุ งรักษาเครื องมือวัดละเอียด
2. สามารถใช้เครื องมือวัดละเอียดตรวจวัดชิ นส่ วนในงานช่างยนต์
3. มีกิจนิสัยทีดีในการทํางานรับผิดชอบ ประณี ตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและวิธีการใช้เครื องมือวัดละเอียดในงานช่างยนต์
ปรับตัง บํารุ งรักษาเครืองมือวัดละเอียดในงานช่างยนต์
ตรวจวัดชิ นส่ วนในงานช่างยนต์
วิเคราะห์สภาพของชิ นส่ วนในงานช่างยนต์ตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการใช้เครื องมือวัดละเอียด การอ่านค่า การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพชิ นส่ วน
การบํารุ งรักษาเครื องมือวัดละเอียดในงานช่างยนต์

30101-0002

งานเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบืองต้น

2-3-3

(Basic Gasoline and Diesel Engine Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
2. สามารถถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องและซ่ อมเครื องยนต์แก๊สโซลีน และดีเซล
3. มีกิจนิสัยในการทํางานทีดีมีวนิ ยั ตรงต่อเวลาซื อสัตย์ประหยัดและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับโครงสร้ างและหลักการทํางานของเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
2. แสดงความรู ้ เกียวกับการถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องและซ่ อมเครื องยนต์
แก๊สโซลีนและดีเซล
3. ถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
4. ตรวจซ่ อม แก้ไขข้อขัดข้องและบํารุ งรักษาเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการทํางานการใช้เครื องมือ การถอดประกอบตรวจสอบชิ นส่วนของระบบต่างๆ
ของเครื องยนต์แก๊สโซลีนและเครื องยนต์ดีเซล ตรวจซ่อม แก้ไขข้อขัดข้อง การติดเครื องยนต์ การปรับแต่งและ
การบํารุ งรักษาเครื องยนต์แก๊สโซลีนและเครื องยนต์ดีเซล
30101-0003

งานเครื องล่างและส่ งกําลังรถยนต์เบืองต้น

2-3-3

(Basic Suspension and Transmission Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบเครื องล่างและส่ งกําลังรถยนต์
2. สามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพ บํารุ งรักษา ระบบเครื องล่างและส่ งกําลังรถยนต์
3. มีกิจนิสัยทีดีในการทํางาน รับผิดชอบ ประณี ต รอบคอบ ตรงต่อเวลา อดทน สะอาด ปลอดภัย และ
รักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานของระบบเครื องล่างและส่ งกําลังรถยนต์
2. ถอดประกอบและตรวจสภาพส่ วนประกอบของระบบเครื องล่างและส่ งกําลังรถยนต์ตามคู่มือ
3. บํารุ งรักษาระบบเครื องล่างและส่ งกําลังรถยนต์ตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี ยวกับหลักการทํางาน การใช้เครื องมือ การถอดประกอบ การตรวจสอบชิ นส่ วน และ
การบํารุ งรักษาระบบเครื องล่างและส่ งกําลังรถยนต์
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30101-0004

งานไฟฟ้ารถยนต์เบืองต้น

2-3-3

(Basic Automotive Electrical Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจ หลักการทํางาน ไฟฟ้าพืนฐาน ของระบบไฟฟ้ารถยนต์
2. ต่อสายไฟแบบชัวคราว แบบถาวร ของระบบไฟฟ้ารถยนต์
3. ใช้เครื องมือวัดเครื องมือทดสอบของระบบไฟฟ้ารถยนต์
4. ถอดประกอบตรวจสภาพอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ารถยนต์
5. บริ การ บํารุ งรักษา แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้ารถยนต์
6. มีกิจนิสัยทีดีในการทํางาน รับผิดชอบ ประณี ต รอบคอบ ตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับ หลักการทํางาน ไฟฟ้าพืนฐาน ระบบไฟฟ้ารถยนต์
2. ต่อสายไฟแบบบัดกรี และแบบขัวต่อตามคู่มือ
3. ตรวจสภาพอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์ตามคู่มือ
4. ถอดประกอบชิ นส่ วนอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์ตามคู่มอื
5. แก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ารถยนต์ตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี ยวกับ หลักการทํางาน ไฟฟ้ าพืนฐาน การต่อสายไฟ การใช้เครื องมือวัดและเครื องมือ
ทดสอบถอดประกอบ ตรวจสภาพ บริ การ บํารุ งรักษา การแก้ไขข้อขัดข้อง แบตเตอรี ระบบสตาร์ ท ระบบจุด
ระเบิด ระบบประจุไฟฟ้ า ระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ าสัญญาณและอุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกในระบบ
ไฟฟ้ารถยนต์
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
กลุ่มวิชาภาษาไทย
30000-1101
30000-1102
30000-1103
30000-1104

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ
การฟังและการพูดเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
ทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
30000-1201
30000-1202
30000-1203
30000-1204
30000-1205
30000-1206

ภาษาอังกฤษเพือการสือสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
ภาษาอังกฤษโครงงาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านสือดิจิทลั
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2-2-3
1-2-2
1-2-2
0-2-1
0-2-1
3-0-3

กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน
30000-1218
30000-1219
30000-1220
30000-1221
30000-1222
30000-1223
30000-1224
30000-1225
30000-1226
30000-1227
30000-1228

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
การสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
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30000-1229
30000-1230
30000-1231
30000-1232
30000-1233
30000-1234
30000-1235
30000-1236
30000-1237
30000-1238
30000-1239
30000-1240
30000-1241
30000-1242
30000-1243

การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
การสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน

2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
30000-1301
30000-1302
30000-1303
30000-1304

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม
การวิจยั เบืองต้น
วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสือสาร
วิทยาศาสตร์งานเครื องกลและการผลิต

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
30000-1401
30000-1402
30000-1403
30000-1404
30000-1405
30000-1406
30000-1407

คณิ ตศาสตร์และสถิติเพืองานอาชีพ
คณิ ตศาสตร์เพือพัฒนาทักษะการคิด
สถิติและการวางแผนการทดลอง
แคลคูลสั 1
แคลคูลสั
แคลคูลสั
คณิ ตศาสตร์อุตสาหกรรม
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กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
30000-1501
30000-1502
30000-1503

ชีวิตกับสังคมไทย
ศาสตร์พระราชา
การเมืองการปกครองของไทย

3-0-3
3-0-3
3-0-3

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
30000-1601
30000-1602
30000-1603
30000-1604
30000-1605
30000-1606
30000-1607
30000-1608
30000-1609
30000-1610

การพัฒนาสุขภาพ
การคิดอย่างเป็ นระบบ
สุขภาวะกายและจิต
คุณภาพชีวิตเพือการทํางาน
มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน
ปัจจัยทีเกียวข้องกับมนุษย์
จิตวิทยาสังคมว่าด้วยคนพิการ
การออกกําลังกายเพือสุขภาพ
ลีลาศเพือพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ
นันทนาการเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต
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กลุ่มวิชาภาษาไทย
30000-1101

ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

3-0-3

(Occupational Thai Language Skills)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจทักษะการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสารและใช้ภาษาไทยเป็ นเครื องมือสื อสารในวิชาชีพตามหลักภาษา
เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยในวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับหลักการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการประเมินค่าสารภาษาไทยเชิงวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
2. วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื อประเภทต่าง ๆ ตามหลักภาษา เหมาะสม
กับกาลเทศะ บุคคลและสถานการณ์
3. พูดนําเสนอข้อมูลเพือสื อสารในงานอาชีพและในโอกาสต่าง ๆ
4. เขียนเพือติดต่อกิจธุระ บันทึกข้อมูลและรายงานการปฏิบตั ิงานเชิงวิชาชีพตามหลักการใช้ภาษาไทย

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับหลักการฟั ง การดู การพู ด การอ่ านและการเขี ยนภาษาไทย การคิ ดวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากสื อประเภทต่าง ๆ การพูดนําเสนอข้อมูลเพือสื อสารในงานอาชีพและ
ในโอกาสต่ า ง ๆ การเขี ย นเพื อกิ จธุ ร ะ การจดบัน ทึ ก ข้อ มู ล และเขี ย นรายงานการปฏิ บตั ิ ง านเชิ ง วิช าชี พ และ
จรรยาบรรณในการใช้ภาษาไทยเชิงวิชาชีพ

30000-1102

การเขียนและการพูดเชิงวิชาชีพ

3-0-3

(Occupational Writing and Speaking)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
2. สามารถเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพในรู ปแบบต่าง ๆ
3. มีจรรยาบรรณในการเขียนและการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับเขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพตามหลักการ
2. สื บค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพือวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ
3. วางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพตามหลักการ
4. เขียนและพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพในรู ปแบบต่าง ๆ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับหลัก การพูดและการเขียนภาษาไทยเชิ งวิชาชี พ เทคนิ คการเขียนและพูดเชิ ง
วิชาชี พ การสื บค้นข้อมูลจากแหล่งทีหลากหลาย การวางแผนการเขียนและการพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพ การเขียน
และพูดภาษาไทยเชิงวิชาชีพรู ปแบบต่าง ๆ จรรยาบรรณในการพูดและการเขียนภาษาไทยในอาชีพ

30000-1103

การฟังและการพูดเพือพัฒนาบุคลิกภาพ

3-0-3

(Listening and Speaking for Personality Development)
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
2. สามารถฟังอย่างลึกซึงและพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับหลักการฟังและการพูดภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพ
2. ฟังอย่างลึกซึงและสรุ ปใจความสําคัญจากการฟัง
3. พูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ ตามหลักการ
4. ใช้ภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการฟั งและการพูดภาษาไทยเพือพัฒนาบุคลิกภาพ การฟั งอย่างลึกซึงและ
สรุ ปใจความสําคัญจากการฟั ง เทคนิ คและศิ ลปะการพูดภาษาไทยในโอกาสต่าง ๆ มารยาทในการฟั งและการพูด
การพัฒนาบุคลิกภาพในการฟั งและการพูด
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30000-1104

ทักษะภาษาไทยเชิงสร้ างสรรค์

3-0-3

(Creative Thai Language Skills)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู และการคิดวิเคราะห์
2. สามารถแสดงความคิดผ่านทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์
3. เห็นคุณค่าและความสําคัญของการใช้ภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับหลักการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การดู การคิดวิเคราะห์ภาษาไทย
2. พูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์รูปแบบต่าง ๆ
3. วิเคราะห์สุนทรี ยภาพทางภาษาของวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทยหรื อเพลงพืนบ้านจากการฟัง การดู
และการอ่าน
4. นําความรู้ทีได้จากการศึกษาการพูดหรื องานเขียนเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับหลัก การฟั ง การพู ด การอ่ าน การเขี ยน การดู และการคิดวิเคราะห์ ภาษาไทย
การฟั ง การดู และการอ่านเพือวิเคราะห์สุนทรี ยภาพทางภาษาจากวรรณคดี วรรณกรรม เพลงไทย หรื อเพลงพืนบ้าน
การแสดงความคิดด้วยการพูดและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ในรู ปแบบต่าง ๆ การนําความรู ้ ทีได้จากการศึกษาการพูด
หรื องานเขียนเชิงสร้ างสรรค์ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
30000-1201

ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร

2-2-3

(English for Communication)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
2. สนทนาในสถานการณ์ชีวติ ประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
3. อ่าน และสรุ ปใจความสําคัญของข้อมูลจากสื อสิ งพิมพ์และสื อออนไลน์
4. เขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื อสังคมออนไลน์
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกี ยวกับทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชีวิตประจําวัน
การสอบถามและให้ขอ้ มูลบุคคล สถานที เวลา และสภาพอากาศ การสนทนาทางโทรศัพท์ การอ่านข้อมูลจากสื อ
สิ งพิมพ์ และสื อออนไลน์ การเขียนข้อมูลบุคคล บันทึก และข้อความบนสื อสังคมออนไลน์ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสื อสารในชีวติ ประจําวัน

30000-1202

ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัตงิ าน

1-2-2

(English -on-the-Job)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื องมือในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน
พูดสื อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
อ่านเอกสาร คู่มือการปฏิบตั ิงาน
เขียนรายงานการปฏิบตั ิงานและโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
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5. นําเสนอขันตอนในการปฏิบตั ิงาน
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน การให้ขอ้ มูลหรื อ
คําแนะนําเกียวกับการปฏิบตั ิงาน การอ่านเอกสาร คู่มือ การอ่านและโต้ตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อสื อสังคม
ออนไลน์ การนําเสนอขันตอนการปฏิ บตั ิงาน การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือการพัฒนาภาษาอังกฤษ

30000-1203

การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1-2-2

(English Conversation in the Workplace)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจรู ปแบบและวิธีการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื องมือในการสื อสารในสถานประกอบการ
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ และการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ
สนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสถานประกอบการตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ให้ขอ้ มูลทางธุ รกิจ สิ นค้าหรื อบริ การของสถานประกอบการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ การสนทนาในสถานประกอบการเกี ยวกับเรื องราว เหตุ ก ารณ์ กฎ ระเบี ยบ สถานที
ตํา แหน่ ง หน้า ที ความรั บผิ ดชอบ ข้อ มู ล ทางธุ ร กิ จ สิ น ค้า และบริ ก าร การรายงานข้อ มู ล การอธิ บายขันตอน
การปฏิ บตั ิงาน การแลกเปลียนข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะ
การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

30000-1204

ภาษาอังกฤษโครงงาน

0-2-1

(English Project Work)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการทําโครงงาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้ในการจัดทําโครงงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดทําโครงงาน
2. เขียนโครงร่ างของโครงงาน
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3. เขียนรายงานผลของโครงงาน
4. นําเสนอโครงงานโดยใช้สือประกอบ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการทําโครงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับการฟั ง พู ด อ่ านและเขียนภาษาอังกฤษในการจัดทําโครงงาน การเลื อกหัวข้อ
การศึ กษา สื บค้น และบันทึ กข้อมู ลที เกี ยวข้อง การเขี ยนโครงร่ าง (Proposal) ของโครงงาน การจัดทําโครงงาน
การรายงานผลการจัดทําสื อประกอบการนําเสนอ การนําเสนอโครงงาน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษในการทําโครงงาน

30000-1205

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจทิ ัล

0-2-1

(English Learning through Digital Media)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจวิธีการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจิทลั
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื องมือในการสื บค้นข้อมูลและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจิทลั
2. สื บค้นข้อมูลจากแหล่งเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจิทลั
3. เลือกใช้และเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจิทลั ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการฟั ง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษผ่านสื อดิจิทลั ทีหลากหลาย การเรี ยนจาก
แอพพลิเคชัน เว็บไซต์ บทเรี ยนอิเล็กทรอนิ กส์ หลักสู ตรออนไลน์ และสื อสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทัก ษะ
ภาษาอังกฤษเพือการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง

30000-1206

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3-0-3

(English for Industrial Technology)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื องมือสือสารในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. สนทนาในสถานการณ์งานอาชีพด้านอุตสาหกรรมตามมารยาทสังคม
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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3. พูดแสดงขันตอนการปฏิบตั ิงานช่างอุตสาหกรรม
4. สรุ ปใจความสําคัญเรื องทีอ่านเกียวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากสือสิ งพิมพ์และสือออนไลน์
5. เขียนบันทึก และรายงานการปฏิบตั ิงานในงานช่างอุตสาหกรรม
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานช่างอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติ เกี ยวกับการฟั ง พูด อ่าน เขี ยนภาษาอังกฤษเกี ยวกับเทคโนโลยีอุต สาหกรรม
คําศัพท์เทคนิค การสนทนาในสถานการณ์งานอาชีพด้านอุตสาหกรรม การพูดแสดงขันตอนการปฏิบตั ิ งาน
ช่างอุตสาหกรรม การสาธิตและการนําเสนอ การอ่านข้อมูล เอกสาร คู่มือ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิ คําเตือน
และข้อห้ามเพือความปลอดภัย การเขี ยนบันทึ ก รายงานการปฏิบัติงาน ข้อความบนสื อสังคมออนไลน์
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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กลุ่มภาษาต่ างประเทศอืน
30000-1218

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

2-0-2

(Chinese Language and Culture)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. ใช้ภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาจีนในชีวติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาจีน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาความรู ้ เบืองต้น เกี ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสี ย งและไวยากรณ์
ภาษาจีนกลาง ปฏิ บตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาจีน การอ่าน และ
การเขียนข้อความ การสนทนาในชีวติ ประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาจีน

30000-1219

การสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน

2-0-2

(Chinese Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1218 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาจีนเพือการทํางาน
2. สามารถนําภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาจีนเพือการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการสนทนาภาษาจีนเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนเพือการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาจีนกลางเพือการทํางาน การถามตอบเกี ยวกับตนเอง และผูอ้ ืน
การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขันตอนการปฏิบตั ิงาน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาจีนเพือการทํางาน

30000-1220

ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น

2-0-2

(Japanese Language and Culture)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
2. สามารถนําภาษาญีปุ่ นไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาญีปุ่ นในชีวติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ น
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาความรู ้ เบืองต้นเกี ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษาญีปุ่ น ปฏิ บตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาญีปุ่ น การอ่านและเขียน
ข้อความ การสนทนาในชีวติ ประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1221

การสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน

2-0-2

(Japanese Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1220 ภาษาและวัฒนธรรมญีปุ่ น
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาญีปุ่ นสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาญีปุ่ นไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาญีปุ่ นในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน
ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การ
ให้ขอ้ มูลเกียวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกียวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอน
การปฏิบตั ิงาน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาญีปุ่ นเพือการทํางาน

30000-1222

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

2-0-2

(Korean Language and Culture)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาเกาหลีในชีวติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาความรู ้ เบืองต้นเกี ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ระบบเสี ยง และไวยากรณ์
ภาษาเกาหลี ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเกาหลี การอ่านและเขียน
ข้อความ การสนทนาในชีวติ ประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเกาหลี
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1223

การสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน

2-0-2

(Korean Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1222 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาเกาหลีในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน
ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีเพือการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการสนทนาภาษาเกาหลีเพือการทํางาน การถามตอบเกี ยวกับตนเองและผูอ้ ืน
การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขันตอนการปฏิบตั ิงาน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีเพือการทํางาน

30000-1224

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

2-0-2

(Vietnamese Language and Culture)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนําภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมเวียดนาม
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ระบบเสี ยง และไวยากรณ์
ภาษาเวียดนาม ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเวียดนาม การสนทนา
ในชีวติ ประจําวัน การอ่านข้อความ เรื องสัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
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30000-1225

การสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน

2-0-2

(Vietnamese Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1224 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเวียดนามไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาเวียดนามในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนามเพือการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาเวียดนามเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน
การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขันตอนการปฏิ บตั ิง าน คํา แนะนํา การเดิน ทาง และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม
เพือการทํางาน

30000-1226

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย

2-0-2

(Indonesian Language and Culture)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
2. สามารถนําภาษาอินโดนีเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาอินโดนีเซียในชีวติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซีย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษา และวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษาอิ นโดนี เซี ย ปฏิ บ ัติ ก ารฝึ กทัก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ยนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาอิ นโดนี เซี ย
การสนทนาในชีวติ ประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ย

30000-1227

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน

2-0-2

(Indonesian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1226 ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอินโดนีเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาอินโดนีเซียในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการสนทนาภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียเพือการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาอินโดนีเซี ยเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ นื
การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขันตอนการปฏิบตั ิงาน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซี ยเพือการทํางาน

30000-1228

ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย

2-0-2

(Malaysian Language and Culture)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
2. สามารถนําภาษามาเลเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษามาเลเซียในชีวติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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4. สนทนาในชีวติ ประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียในชีวติ ประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษามาเลเซี ย ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษามาเลเซี ย การสนทนา
ในชีวติ ประจําวัน การอ่านข้อความ เรื องสัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษามาเลเซี ย

30000-1229

การสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน

2-0-2

(Malaysian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1228 ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษามาเลเซียสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษามาเลเซี ยไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในการปฏิบตั งิ าน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษามาเลเซียในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการสนทนาภาษามาเลเซียเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียเพือการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกี ยวกับการสนทนาภาษามาเลเซี ยเพือการทํางาน การถามตอบเกี ยวกับตนเองและผูอ้ ืน
การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขันตอนการปฏิ บตั ิง าน คํา แนะนํา การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศพัฒ นาทักษะภาษามาเลเซี ย
เพือการทํางาน

30000-1230

ภาษาและวัฒนธรรมพม่า

2-0-2

(Burmese Language and Culture)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2. สามารถนําภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาพม่าในชีวติ ประจําวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมพม่า
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาพม่า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมพม่า ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษา
พม่า ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาพม่า การอ่านและเขียนข้อความ
การสนทนาในชีวติ ประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาพม่า

30000-1231

การสนทนาภาษาพม่าเพือการทํางาน

2-0-2

(Burmese Conversation for Work )

วิชาบังคับก่อน : 30000-1230 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั งิ าน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาพม่าในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการสนทนาภาษาพม่าเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาพม่าเพือการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับการสนทนาภาษาพม่ า เพื อการทํา งาน การถามตอบเกี ยวกับตนเองและผูอ้ ืน
การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขันตอนการปฏิ บ ัติ ง าน คํา แนะนํา การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะภาษาพม่ า
เพือการทํางาน
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30000-1232

ภาษาและวัฒนธรรมเขมร

2-0-2

(Khmer Language and Culture)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษา และวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาเขมรในชีวติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมเขมร
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเขมร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเขมร ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษา
เขมร ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเขมร การอ่านและเขียนข้อความ
การสนทนาในชีวติ ประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเขมร

30000-1233

การสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน

2-0-2

(Khmer Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1232 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการใช้ภาษาเขมรในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการสนทนาภาษาเขมรเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรเพือการทํางาน
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

58
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับการสนทนาภาษาเขมรเพื อการทํางาน การถามตอบเกี ยวกับตนเองและผูอ้ ืน
การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขันตอนการปฏิบตั ิงาน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเขมรเพือการทํางาน

30000-1234

ภาษาและวัฒนธรรมลาว

2-0-2

(Laotian Language and Culture)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมลาว
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาลาวในชีวติ ประจําวันและการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมลาว
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาลาว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมลาว ระบบเสี ยงและไวยากรณ์ภาษา
ลาว ปฏิ บตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาลาว การอ่านและเขียนข้อความ
การสนทนาในชีวติ ประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาลาว

30000-1235

การสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน

2-0-2

(Laotian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1234 ภาษาและวัฒนธรรมลาว
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาลาวสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาลาวในการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวเพือการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาลาวเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน การให้
ข้อมูลเกี ยวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรับผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ ขันตอน
การปฏิบตั ิงาน คําแนะนํา การเดินทาง และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาลาวเพือการทํางาน

30000-1236

ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์

2-0-2

(Filipino Language and Culture)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษา และวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาฟิ ลิปปิ นส์ ในชีวติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับภาษา และวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจําวัน ตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์ ระบบเสี ยง และไวยากรณ์
ภาษาฟิ ลิปิโน ปฏิ บตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาฟิ ลิปิโน การอ่านและ
เขียนข้อความ การสนทนาในชีวติ ประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโน
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30000-1237

การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน

2-0-2

(Filipino Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1236 ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกียวกับการสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนเพือการทํางาน การถามตอบเกียวกับตนเองและผูอ้ ืน
การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขันตอนการปฏิ บตั ิ ง าน คํา แนะนํา การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒนาทัก ษะภาษาฟิ ลิปิโน
เพือการทํางาน

30000-1238

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย

2-0-2

(Russian Language and Culture)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2. สามารถนําภาษารัสเซียไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษารัสเซีย
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาความรู ้ เบืองต้นเกี ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษารัสเซี ย ปฏิบตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษารัสเซีย การอ่านและเขียน
ข้อความ การสนทนาในชีวติ ประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษารัสเซี ย

30000-1239

การสนทนาภาษารัสเซียเพือการทํางาน

2-0-2

(Russian Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1238 ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษารัสเซี ยสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษารัสเซียไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษารัสเซี ยในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการสนทนาภาษารัสเซียเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษารัสเซียเพือการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการสนทนาภาษารั สเซี ยเพือการทํางาน การถามตอบเกี ยวกับตนเองและผูอ้ ืน
การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขันตอนการปฏิ บตั ิ ง าน คํา แนะนํา การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะภาษารั สเซี ย
เพือการทํางาน

30000-1240

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน

2-0-2

(German Language and Culture)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจภาษา และวัฒนธรรมเยอรมัน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาเยอรมันในชีวติ ประจําวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนลีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน ระบบเสี ยงและไวยากรณ์
ภาษาเยอรมัน ปฏิ บตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาเยอรมัน การอ่านและ
เขียนข้อความ การสนทนาในชีวติ ประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาเยอรมัน

30000-1241

การสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน

2-0-2

(German Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1240 ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาเยอรมันในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเยอรมันเพือการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกี ยวกับการสนทนาภาษาเยอรมันเพือการทํางาน การถามตอบเกี ยวกับตนเองและผูอ้ ืน
การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขันตอนการปฏิ บตั ิ งาน คํา แนะนํา การเดิ น ทาง และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศพัฒ นาทัก ษะภาษาเยอรมัน
เพือการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื องกล

63
30000-1242

ภาษาและวัฒนธรรมฝรังเศส

2-0-2

(French Language and Culture)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
2. สามารถนําภาษาฝรั งเศสไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในชีวติ ประจําวัน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาฝรั งเศสในชีวติ ประจําวัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
2. อ่านอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
3. เขียนอักษร คํา วลี ประโยค และข้อความ
4. สนทนาในชีวติ ประจําวันตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู ้ เบืองต้นเกียวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส ระบบเสี ยง และไวยากรณ์
ภาษาฝรั งเศส ปฏิ บตั ิการฝึ กทักษะการฟั ง พูด อ่านและเขียนอักษร คํา วลี และประโยคภาษาฝรั งเศส การอ่านและ
เขียนข้อความ การสนทนาในชีวติ ประจําวัน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศส

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

64
30000-1243

การสนทนาภาษาฝรังเศสเพือการทํางาน

2-0-2

(French Conversation for Work)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1242 ภาษาและวัฒนธรรมฝรั งเศส
จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้ภาษาฝรั งเศสสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฝรั งเศสไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในการปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการใช้ภาษาฝรั งเศสในการทํางาน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน
2. ให้ขอ้ มูลเกียวกับตนเองและสถานทีทํางาน
3. สนทนาในสถานการณ์การทํางานตามมารยาทสังคมของเจ้าของภาษา
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการสนทนาภาษาฝรั งเศสเพือการทํางาน การถามตอบเกี ยวกับตนเองและผูอ้ ืน
การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับสถานทีทํางาน การสนทนาเกี ยวกับหน้าทีความรั บผิดชอบ กฎ ระเบียบ สิ นค้าและบริ การ
ขันตอนการปฏิ บตั ิ ง าน คํา แนะนํา การเดิ น ทาง และการใช้เ ทคโนโลยี สารสนเทศพัฒ นาทัก ษะภาษาฝรั งเศส
เพือการทํางาน
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
30000-1301

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิงแวดล้อม

2-2-3

(Natural Resource, Energy and Environmental Management)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม
2. สามารถคํานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม และงานอาชีพทีเกียวข้อง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เกียวกับทรั พยากรธรรมชาติ สิ งแวดล้อ ม นิ เ วศวิทยา แร่ ธ าตุ พลัง งาน ปิ โตรเลียมและ
ผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน การอนุรักษ์
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
2. คํานวณข้อมูลเกียวกับผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานตามหลักการและทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเกียวกับทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อมตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ งแวดล้อมในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ งแวดล้อม เกี ยวกับทรั พยากรธรรมชาติ
สิ งแวดล้อม นิ เวศวิทยา แร่ ธาตุ พลังงาน ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ สารเคมีในอุตสาหกรรม ผลกระทบจากการใช้
ทรั พยากรธรรมชาติ แ ละพลัง งาน การอนุ รั ก ษ์แ ละการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ การอนุ รั ก ษ์ และการจัด
การพลังงาน และสิ งแวดล้อมในงานอาชีพ

30000-1302

การวิจยั เบืองต้น

2-2-3

(Introduction to Research)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและวิธีการดําเนินการวิจยั เบืองต้น
2. สามารถเขียนโครงร่ างการวิจยั วางแผนดําเนินการวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปและเขียนรายงานการวิจยั
3. มีเจตคติทีดีต่อการวิจยั และและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบตั ิงานวิจยั
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับขันตอนและวิธีดาํ เนินการวิจยั เบืองต้น
2. เขียนโครงร่ างการวิจยั
3. วางแผนการดําเนินการวิจยั
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4. รวบรวม วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
5. สรุ ปผลการวิจยั
6. เขียนรายงานการวิจยั

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิขนตอนและวิ
ั
ธีการดําเนินการวิจยั เบืองต้น เกี ยวกับความหมายและความสําคัญของการ
วิจยั ประเภทของงานวิจยั การเลือกหัวข้อ กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจยั การกําหนดสมมติฐาน
การเขียนโครงร่ างการวิจยั สถิติการวิจยั การสร้ างเครื องมือรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูล การสรุ ปผลการวิจยั และการเขียนรายงานการวิจยั

30000-1303

วิทยาศาสตร์ งานไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื อสาร

2-2-3

(Science for Electrical, Electronic and Communication Works)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื อสาร
2. สามารถคํานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในงานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื อสาร
3. มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์ งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื อสาร และกิจนิสัยทีดีในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เ กี ยวกับ เวกเตอร์ แรง และสมดุล ของแรง คลืนแม่เ หล็ก ไฟฟ้ า สนามแม่เ หล็ก ไฟฟ้า
สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี และไฟฟ้าเคมี
2. คํานวณข้อมูลเกียวกับเวกเตอร์ แรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า สนามแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ตามหลักการ
และทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกียวกับแรงและสมดุลของแรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า สารละลาย ปฏิกิริยา
เคมี และไฟฟ้าเคมี ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื องวิทยาศาสตร์ งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื อสารในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิวทิ ยาศาสตร์ งานไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิ กส์ และการสื อสาร เกี ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุล
ของแรง คลืนแม่เหล็กไฟฟ้ า สนามแม่เหล็กไฟฟ้ า สารละลาย ปฏิ กิริยาเคมี และไฟฟ้ าเคมี และการประยุกต์ใช้
ในงานอาชีพทีเกียวข้อง
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30000-1304

วิทยาศาสตร์ งานเครื องกลและการผลิต

2-2-3

(Science for Mechanical and Production Works)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและการประยุกต์ใช้วทิ ยาศาสตร์ ในงานเครื องกลและการผลิต
2. สามารถคํานวณ ทดลอง แก้ปัญหา วางแผน ตรวจสอบ และประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ในงานเครื องกล และการผลิต
3. มีเจตคติทีดีต่อวิทยาศาสตร์ งานเครื องกล และการผลิต และกิจนิสัยทีดีในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้ เกียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์และทอร์ ก โมเมนตัม
สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ ส ปริ มาณ สารสั มพัน ธ์ ความร้ อ นและการถ่ า ยโอนความร้ อน
ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์
2. คํานวณข้อมูลเกียวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์และทอร์ กโมเมนตัม
สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้ อนและการถ่ายโอนความร้ อน ตาม
หลักการและทฤษฎี
3. ทดลอง ตรวจสอบ และแก้ปัญหา เกียวกับแรงและสมดุลของแรง การเคลือนที โมเมนต์ และทอร์ ก โม
เมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลวและแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้ อน และการถ่ายโอนความร้ อน
ปิ โตรเลียมและผลิตภัณฑ์ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ประยุกต์ใช้ความรู้เรื องวิทยาศาสตร์งานเครื องกลและการผลิตในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ วิ ทยาศาสตร์ ง านเครื องกลและการผลิ ตเกี ยวกับเวกเตอร์ แรงและสมดุ ล ของแรง
การเคลือนที โมเมนต์และทอร์ ก โมเมนตัม สมบัติของแข็ง ของเหลว และแก๊ส ปริ มาณสารสัมพันธ์ ความร้ อนและ
การถ่ายโอนความร้ อน ปิ โตรเลียม และผลิตภัณฑ์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพทีเกียวข้อง
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
30000-1401

คณิตศาสตร์ และสถิตเิ พืองานอาชีพ

3-0-3

(Mathematics and Statistics for Careers)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจสถิติพืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกําหนดการเชิงเส้น
2. สามารถนําความรู้เกียวกับสถิติพืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกําหนดการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู้ทางคณิตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

ใช้ค่ากลาง และการวัดการกระจายตามลักษณะของข้อมูล
ใช้ค่ามาตรฐานในการเปรี ยบเทียบข้อมูล
ประยุกต์ตรรกศาสตร์ ในการให้เหตุผลจากสถานการณ์ทีกําหนด
ประยุกต์กาํ หนดการเชิงเส้นในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกียวกับสถิติพืนฐาน ตรรกศาสตร์ และกําหนดการเชิงเส้น
และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1402

คณิตศาสตร์ เพือพัฒนาทักษะการคิด

3-0-3

(Mathematics for Thinking Skills Development)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
2. สามารถนําความรู้ เกียวกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู้ ทางคณิตศาสตร์
สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ ในงานอาชีพ
ให้เหตุผลทางคณิ ตศาสตร์ ในงานอาชีพ
สื อสารสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และนําเสนอข้อมูลในงานอาชีพ
เชือมโยงความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ ในงานอาชีพ
ประยุกต์ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ทางคณิ ตศาสตร์ ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับการฝึ กทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกียวกับ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการให้เหตุผล
ทักษะในการสื อสารและสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ ทักษะในการเชือมโยงความรู ้ ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และ
ทักษะการคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1403

สถิตแิ ละการวางแผนการทดลอง

3-0-3

(Statistics and Experimental Design)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจสถิติพืนฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐ าน การวิเ คราะห์ ความแปรปรวน การใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวางแผนการทดลอง
2. สามารถนําความรู้ เกียวกับ สถิติพืนฐาน การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ ความ
แปรปรวน การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการวางแผนการทดลองไปประยุกต์ใช้
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู้ทางคณิตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใช้ค่ากลางและการวัดการกระจายตามลักษณะของข้อมูล
ประมาณค่าพารามิเตอร์ ของประชากร
ทดสอบค่าเฉลียของประชากร
วิเคราะห์ความแปรปรวนของประชากร
ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีกําหนด
ประยุกต์การวางแผนการทดลองในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกี ยวกับ สถิ ติพืนฐาน การประมาณค่ า การทดสอบ
สมมติ ฐ าน การวิเ คราะห์ ความแปรปรวน การใช้โ ปรแกรมสํ าเร็ จรู ปในการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล และการวางแผน
การทดลอง และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1404

แคลคูลสั

3-0-3

(Calculus 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกียวกับทฤษฏีบททวินามเศษส่ วนย่อย ลิมิตและความต่อเนืองของฟั ง ก์ช ัน
อนุ พนั ธ์ ฟังก์ ชนั พีชคณิ ตอนุ พนั ธ์ ฟัง ก์ชนั อดิ ศยั การประยุกต์ของอนุ พนั ธ์ อิ นทิ กรั ลฟั งก์ชนั พีชคณิ ต
อินทิกรัลฟั งก์ชนั อดิศยั และอินทิกรัลจํากัดเขต
2. สามารถนําความรู้ เรื องทฤษฏีบททวินามเศษส่ วนย่อย ลิมิตและความต่อเนืองของฟั ง ก์ชนั อนุ พ ัน ธ์
ของฟั งก์ชนั อินทิกรัลของฟั งก์ชนั และอินทิกรัลจํากัดเขตไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู้ ทางคณิตศาสตร์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดําเนินการเกียวกับการกระจายทวินาม และเศษส่ วนย่อย
ดําเนินการเกียวกับลิมิต และตรวจสอบความต่อเนือง และอัตราการเปลียนแปลงของฟั งก์ชนั
ดําเนินการเกียวกับอนุพนั ธ์ของฟั งก์ชนั พีชคณิ ต และฟั งก์ชนั อดิศยั
ดําเนินการเกียวกับอนุพนั ธ์อนั ดับสู ง และประยุกต์อนุพนั ธ์ในงานอาชีพ
ดําเนินการเกียวกับอินทิกรัลฟั งก์ชนั พีชคณิ ตและฟั งก์ชนั อดิศยั
ดําเนินการเกียวกับอินทิกรัลจํากัดเขต และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และการแก้ปัญหาเกี ยวกับทฤษฏี บททวินามเศษส่ วนย่อย ลิมิต และ
ความต่อเนื องของฟั งก์ชนั อนุพนั ธ์ ฟั งก์ชนั พีชคณิ ต และฟั งก์ชนั อดิศยั การประยุกต์ของอนุ พนั ธ์ อินทิกรัลฟั งก์ชนั
พีชคณิ ตและฟั งก์ชนั อดิศยั อินทิกรัลจํากัดเขตและการประยุกต์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

30000-1405

แคลคูลสั

3-0-3

(Calculus 2)

วิชาบังคับก่อน : 30000-1404 แคลคูลสั 1

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกียวกับเทคนิคการอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริ ภูมิ
สามมิติ ฟั งก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนื องของฟั งก์ชนั หลายตัวแปร การหาอนุ พนั ธ์ ย่อยและ
อินทิกรัลหลายชัน
2. สามารถนําความรู้เรื องเทคนิคอินทิเกรตอินทิกรัลไม่ตรงแบบเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริ ภูมิสามมิติ ฟังก์ชนั
หลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟั งก์ชนั หลายตัวแปร การหาอนุพนั ธ์ย่อยและอินทิกรัลหลายชัน
ไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู้ทางคณิตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

ดําเนินการเกียวกับเทคนิคการอินทิเกรต และอินทิกรัลไม่ตรงแบบ
ดําเนินการเกียวกับระบบพิกดั ฉากในปริ ภูมิสามมิติ
ดําเนินการเกียวกับฟั งก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนืองของฟั งก์ชนั หลายตัวแปร
ดําเนินการเกียวกับอนุพนั ธ์ย่อยของฟั งก์ชนั หลายตัวแปร และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
ดําเนินการเกียวกับอินทิกรัลหลายชัน และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและฝึ กทักษะการคิ ดคํานวณ และการแก้ปัญหาเกี ยวกับเทคนิ คการอินทิเกรทอินทิ กรั ลไม่ตรงแบบ
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ในปริ ภูมิสามมิติ ฟั งก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิต และความต่อเนืองของฟั งก์ชนั หลายตัวแปร การหา
อนุพนั ธ์ย่อย อินทิกรัลหลายชัน และการประยุกต์ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1406

แคลคูลสั
(Calculus 3)

3-0-3

วิชาบังคับก่อน : 30000-1405 แคลคูลสั 2

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกียวกับลําดับ อนุกรมสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึง สมการเชิงอนุพนั ธ์
เชิงเส้นอันดับ n และการแปลงลาปลาซ
2. สามารถนําความรู้ เรื องลําดับ อนุกรมสมการเชิงอนุพนั ธ์ เชิงเส้นอันดับหนึ งสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้น
อันดับ n และการแปลงลาปลาซไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู้ทางคณิตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการเกียวกับลําดับ
2. ดําเนินการเกียวกับอนุกรม
3. ดําเนินการเกียวกับสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับหนึงและอันดับ n
4. ดําเนินการเกียวกับการแปลงลาปลาซ
5. ประยุกต์สมการเชิงอนุพนั ธ์ในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กทักษะการคิดคํานวณ และการแก้ปัญหาเกียวกับลําดับ อนุกรม สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับ
หนึง สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้นอันดับ n การแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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30000-1407

คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม

3-0-3

(Industrial Mathematics)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความคิดรวบยอดเกี ยวกับเมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ เส้ นตรง ภาคตัดกรวย ฟั งก์ชนั พีชคณิ ต และ
ฟั งก์ชนั อดิศยั
2. สามารถดําเนิ นการเกี ยวกับเมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ เส้ นตรง ภาคตัดกรวย ฟั งก์ชนั พีชคณิ ต ฟั งก์ชนั
อดิศยั และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดําเนินการเกียวกับเมทริ กซ์ และอินเวอร์ สการคูณของเมทริ กซ์จากเงือนไขทีกําหนด
หาค่าดีเทอร์ มิแนนต์ของเมทริ กซ์จากเงือนไขทีกําหนด
ประยุกต์การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้เมทริ กซ์และดีเทอร์ มิแนนต์ในงานอาชีพ
คํานวณหาระยะทาง จุดกึงกลาง และความชันของเส้นตรงจากเงือนไขทีกําหนด
สร้ างสมการเส้นตรงในรู ปทัวไป และประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
สร้ างสมการ เขียนกราฟ และวิเคราะห์หาส่ วนประกอบของภาคตัดกรวยจากสมการทีกําหนด
ดําเนินการเกียวกับฟั งก์ชนั พีชคณิ ต และฟั งก์ชนั อดิศยั จากเงือนไขทีกําหนด

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและฝึ กทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เกียวกับเมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ ภาคตัดกรวย ฟั งก์ชนั
พีชคณิ ต และฟั งก์ชนั อดิศยั และการประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
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กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
30000-1501

ชีวติ กับสังคมไทย

3-0-3

(Life and Thai Society)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับสังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย
2. สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย
3. ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับสังคม วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมในการพัฒนา
งาน พัฒนาคนและสังคม สันติวฒั นธรรม ความเป็ นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง ปั ญหาการทุจริ ต และ
ความร่ วมมือกับประเทศต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ งแวดล้อม
2. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทยกับสังคมโลก
3. ประยุก ต์ใช้ความรู้ เ กี ยวกับคุณธรรม จริ ย ธรรม ศาสนธรรม วัฒ นธรรม ประเพณี ภูมิปัญ ญาไทย
เศรษฐกิจพอเพียง ในการป้องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริ ต ปั ญหาสังคม การดําเนินชีวติ ตามบทบาท
หน้าทีการเป็ นพลเมืองดี

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับสังคม การจัดระเบียบทางสังคม ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาของไทย หลักธรรมาภิ
บาล หลักธรรมเพือพัฒนาคน พัฒนางานและสังคม สันติวฒั นธรรม ความเป็ นพลเมืองดี เศรษฐกิจพอเพียง ปั ญหา
การทุจริ ต ความร่ วมกับประเทศต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ งแวดล้อมเพือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุ ข สถานการณ์การเปลียนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย และสังคมโลก
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30000-1502

ศาสตร์ พระราชา

3-0-3

(The King’s Philosophy)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์ พระราชา
2. ประยุกต์ใช้ศาสตร์ พระราชาในชีวติ ประจําวันและการประกอบอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริ ย์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการของศาสตร์ พระราชา
2. ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางในการดําเนินชีวติ
3. ประยุกต์ใช้ศาสตร์ พระราชาในชีวติ ประจําวันและการประกอบอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี ยวกับหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง วิธี ก ารของศาสตร์ พระราชา การประยุ ก ต์ศ าสตร์
พระราชาในการดําเนินชีวติ หลักการทรงงาน และพระบรมราโชบาย/พระราชปณิ ธาน ตามรอยด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
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30000-1503

การเมืองการปกครองของไทย

3-0-3

(Thai Politics and Administration)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจวิวฒั นาการการเมือ งการปกครองของไทย สภาพปั ญหาทางการเมือง ปั ญ หาการทุจริ ต แนว
ทางการแก้ ไ ข และการพัฒ นาประเทศ ตามหลัก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. สามารถปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์
ทรงเป็ นประมุข ภายใต้หลักสุ จริ ตและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการมีส่วนร่ วมทางการเมืองการปกครอง การแก้ไขปั ญหาทางการเมือ ง
ปั ญ หาการทุ จ ริ ต และการพัฒ นาประเทศ ตามหลัก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับวิวฒั นาการการเมืองการปกครองไทย สภาพปัญหาทางการเมือง ปัญหาการทุจริ ต
แนวทางการแก้ไ ข และการพัฒ นาประเทศตามหลัก การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย อัน มี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
2. มีส่วนร่ วมในการเมืองการปกครอง การแก้ไขปั ญหาทางการเมือง ปั ญหาการทุจริ ต และการพัฒนา
ประเทศตามสิ ทธิ บทบาทหน้า ที อย่า งสร้ า งสรรค์ตามแบบอย่างของพลเมื องทีดี ตามหลัก ปรั ชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
3. ปฏิบตั ิตนเป็ นพลเมืองดีตามหลักการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ น
ประมุข ภายใต้หลักสุ จริ ต และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี ยวกับวิ ว ฒ
ั นาการการเมื อ งการปกครองไทยสมัย สุ โ ขทัย อยุ ธ ยา ธนบุ รี และรั ต นโกสิ น ทร์ ถึ ง การ
เปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.
การเมืองการปกครองไทยหลังการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.
ถึง
ปั จจุ บนั วิก ฤตทางการเมื องและสังคม พ.ศ. 475 ถึ ง ปั จจุ บนั การบริ หารราชการแผ่ นดิ น นโยบายการบริ หาร
ประเทศของรั ฐบาล พรรคการเมื อ ง การเลื อ กตัง องค์ก รอิ ส ระตามรั ฐธรรมนู ญ แนวนโยบายพืนฐานแห่ งรั ฐ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ การบริ หารกิจการบ้านเมืองทีดีภายใต้หลัก
สุ จริ ต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิกฤตเศรษฐกิจ และปั ญหา การทุจริ ต

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

76

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
30000-1601

การพัฒนาสุ ขภาพ

2-0-2

(Health Improvement)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพในการดํารงชีวติ
2. สามารถปฏิบตั ิงานภายใต้สถานการณ์ทีเปลียนแปลงและจัดการกับปั ญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
3. มี คุณธรรม จริ ยธรรม จิ ตสาธารณะและหลักการดําเนิ นชี วิตตามหลักของปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
และเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานในอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพในการดํารงชีวติ
วิเคราะห์สภาพการเปลียนแปลงของสังคมทีมีผลกระทบกับสุ ขภาพของตนเอง
พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั ิการช่วยฟื นคืนชีพขันพืนฐาน
แก้ปัญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
ใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์และไตร่ ตรองอย่างเป็ นระบบในการทํางาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับเทคนิควิธีและทักษะการพัฒนาสุ ขภาพ สิ งคุกคามสุ ขอนามัยในการดํารงชีวติ และการทํางาน
การเพิ มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน สารเสพติด โภชนาการกับการเกิ ดกลุ่มโรค NCD ปฏิ บตั ิการช่ วยฟื นคืนชี พขัน
พืนฐาน ภัยคุกคามรู ปแบบใหม่ สิ ทธิ และระบบการบริ การสุ ขภาพ สุ ขภาพผูบ้ ริ โภค ทักษะการแก้ปัญหา/ข้อขัดแย้ง
อย่างสันติวธิ ี กระบวนการคิด วิเคราะห์ และไตร่ ตรองอย่างเป็ นระบบ

30000-1602

การคิดอย่างเป็ นระบบ

2-0-2

(Systematic Thinking)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถคิ ด อย่ า งเป็ นระบบในการจัด ลํา ดับ งาน การตัด สิ น ใจ การจัด การกับ ความเสี ยงและ
การแก้ปัญหา
3. มีเจตคติ และกิจนิสัยทีดีในการดําเนินชีวติ และประกอบอาชีพด้วยความรอบคอบ และมีเหตุผล

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ
ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ปัญหาทีอาจจะเกิดขึนอย่างเป็ นระบบ
วิเคราะห์การตัดสิ นใจและผลทีตามมา
ประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดอย่างเป็ นระบบในการแก้ปัญหา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกียวกับหลักการและกระบวนการพืนฐานในการคิดอย่างเป็ นระบบ ประเภทและวัตถุประสงค์ของ
คํา ถามที ใช้ในการรวบรวมข้อ มู ล ขันตอนและแนวคิ ดของกระบวนการประเมิ น สถานการณ์ การวิเ คราะห์
การตัด สิ น ใจปั ญ หาที อาจจะเกิ ด ขึ นโดยใช้ ท ัก ษะกระบวนการกลุ่ ม การะบวนการคิ ดอย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
กระบวนการสื บค้น กระบวนการมีส่วนร่ วม และการตังคําถาม

30000-1603

สุ ขภาวะกายและจิต

2-0-2

(Healthy Body and Mind)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทางพลศึกษา สุ ขศึกษาและนันทนาการทีส่ งเสริ มสุ ขภาวะกายและจิต
2. สามารถใช้กิจกรรมทางพลศึ กษา สุ ขศึ ก ษาและนันทนาการเพือพัฒนาทักษะชี วิตและสุ ขภาพของ
ตนเอง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดําเนินชีวติ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทางพลศึกษา สุ ขศึกษาและนันทนาการทีส่ งเสริ มสุ ขภาวะกายและจิต
เลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ และสุ ขภาพเหมาะสมกับตนเอง
พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามลักษณะงาน
ปฏิบตั ิการช่วยฟื นคืนชีพขันพืนฐาน
เป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ มสุ ขภาพทีสัมพันธ์กบั ชุมชน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการทางพลศึกษา สุ ขศึกษาและนันทนาการ การเลือกกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ชี วิตและสุ ขภาพ การจัดกิ จกรรมเสริ มสร้ างสัมพันธภาพทีดีกบั ครอบครัว เพือนและสังคม สิ งแวดล้อมทีเกียวข้อง
กับสุ ขภาพ กระบวนการเรี ยนรู ้ เรื องเพศ สารเสพติด อุบตั ิภยั โภชนาการกับการเกิดกลุ่มโรค NCD สุ ขภาพผูบ้ ริ โภค
การปฏิบตั ิการช่วยฟื นคืนชีพขันพืนฐาน และการจัดกิจกรรมเพือส่ งเสริ มสุ ขภาพทีสัมพันธ์กบั ชุมชน

30000-1604

คุณภาพชีวติ เพือการทํางาน

2-0-2

(Quality of Life at Work)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับปั จจัย สุ ขอนามัย และสิ งแวดล้อมในการทํางาน และความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. สามารถจัดการปั ญหาโดยสันติวธิ ี และทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะและหลักการดําเนิ นชี วิตสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
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สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับปั จจัย สุ ขอนามัยและสิ งแวดล้อมในการทํางาน
วิเคราะห์ความต้องการของตนเองเพือวางเป้าหมายชีวติ
มีทกั ษะการเป็ นผูน้ าํ
จัดการกับปั ญหา/ข้อขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
วางแผนดํา เนิ นชี วิตอย่า งมี คุณธรรม จริ ย ธรรม และจิ ตสาธารณะสอดคล้อ งตามหลักของปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี ยวกับปั จจัย สุ ขอนามัยและสิ งแวดล้อมในการทํางานทีถูกสุ ขลักษณะและปลอดภัย แรงจูงใจที
เกียวข้องกับการทํางาน ความแตกต่างระหว่างบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าใน
หน้าทีการงานตามลักษณะของงาน ทักษะการเป็ นผูน้ าํ การจัดการกับปั ญหา/ข้อขัดแย้ง โดยสันติวธิ ี การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุ ข การหลีกเลียงพฤติกรรมเสี ยงต่อความรุ นแรงและสิ งเสพติด

30000-1605

มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน

2-0-2

(Human Relations at Work)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความสําคัญและหลักมนุษยสัมพันธ์และธรรมชาติของมนุษย์
2. สามารถพัฒนาตนเองและชุมชนตามกระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการพัฒนาตนและชุมชน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักมนุษยสัมพันธ์และการประยุกต์ใช้ในการทํางาน
วิเคราะห์บทบาทและสถานภาพของมนุษย์ในสังคม
เสนอแนะแนวทางในการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน
นํากระบวนการทางจิตวิทยาและหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการ
ทางจิตวิทยาเพือสร้ างความสัมพัน ธ์ ระหว่างบุคคลและชุ มชน การพัฒนาตนเพือความก้าวหน้าในชี วิตและการ
ทํางาน การนําหลักธรรมมาใช้ในการดําเนินชีวติ และการประกอบอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1606

ปัจจัยทีเกียวข้ องกับมนุษย์

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

จิตวิทยาสังคมว่าด้ วยคนพิการ

2-0-2

(Social Phychology of Disability)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจสาเหตุ ประเภทและสถานการณ์ความพิการในประเทศไทย
2. สามารถปกป้องรักษาสิ ทธิ ของคนพิการอันเป็ นจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อคนพิการ และตระหนักถึงสิ ทธิ ความเท่าเทียมของมนุษย์

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับสาเหตุของและการจัดประเภทของความพิการในประเทศไทย
2. แสดงความรู ้ เกียวกับการปกป้องรักษาสิ ทธิ ของคนพิการ
3. แสดงความรู ้ เกียวกับเทคนิคการให้คาํ ปรึ กษา การประเมินและกิจกรรมบําบัดสําหรับคนพิการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับสาเหตุและประเภทของความพิการ สถานการณ์ความพิการในประเทศไทย ปั ญหาสุ ขภาพจิต
และโรคทางจิตเวช สังคมวิทยาของคนพิการ กระบวนการทางจิตใจเมือเกิดความสู ญเสี ยในคนพิการ การปกป้อง
รักษาสิ ทธิ ของคนพิการ พระราชบัญญัติทีเกียวข้อง เทคนิคการให้คาํ ปรึ กษา การประเมินและกิจกรรมบําบัดสําหรับ
คนพิการ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1608

การออกกําลังกายเพือสุ ขภาพ

0-2-1

(Exercises for Health)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่ งเสริ มความสมบูรณ์ทางกาย
2. สามารถเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายของตนเองและผูอ้ ืนด้วยกิจกรรมทางพลศึกษา
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและการใช้กิจกรรมทางพลศึกษาในการส่ งเสริ มความสมบูรณ์ทางกาย
จัดกิจกรรมเพือเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายตามลักษณะงานได้อย่างปลอดภัย
จัดทําโครงการออกกําลังกายเพือพัฒนาสุ ขภาพ
วางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเอง

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกี ยวกับหลักการและกิ จกรรมทางพลศึ กษา การเล่นกี ฬาเพือส่ งเสริ มสุ ขภาพ การจัดทํา
โครงการออกกําลังกายเพือพัฒนาสุ ขภาพ การวางแผนแก้ปัญหาด้านสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกายของตนเองและ
ผูอ้ ืน ความปลอดภัยในการเล่นกี ฬาและการออกกําลังกาย การส่ งเสริ มบุคลิกภาพ มนุ ษยสัมพันธ์ ภาวะผูน้ าํ และ
การมีนาํ ใจนักกีฬา

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1609

ลีลาศเพือพัฒนาสุ ขภาพและบุคลิกภาพ

0-2-1

(Social Dance for Health and Personality Development)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักปฏิบตั ิการลีลาศเบืองต้น
2. สามารถเต้นลีลาศเพือเข้าสังคมและนันทนาการ
3. มีบคุ ลิกภาพทีดีและมีมารยาทในการเข้าสังคม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักปฏิบตั ิการลีลาศเบืองต้น
เต้นลีลาศได้อย่างมีความเชือมันในตนเอง
เตรี ยมความพร้ อมทางด้านบุคลิกภาพและมารยาทในการเข้าสังคม
เป็ นผูน้ าํ และมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมทางสังคม

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับประวัติและความรู ้ พืนฐานของกิ จกรรมลีลาศ การลีลาศเพือเข้าสังคม การลีลาศ
เพือนันทนาการ มารยาทในการเข้าสังคม มนุษยสัมพันธ์ และการปรับปรุ งบุคลิกภาพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30000-1610

นันทนาการเพือพัฒนาคุณภาพชีวติ

0-2-1

(Recreation for Life Quality Development)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
2. สามารถใช้กิจกรรมนันทนาการเพือพัฒนาสุ ขภาวะตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม และจิตสาธารณะสอดคล้องตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับการพัฒนาตนเองตามหลักนันทนาการ
ใช้กิจกรรมนันทนาการทีเหมาะสมในการพัฒนาตนเองและสังคม
ปฏิบตั ิการฟื นคืนชีพขันพืนฐาน
มีทกั ษะในการสื อสาร
วางแผนดํา เนิ นชี วิตอย่า งมี คุณธรรม จริ ย ธรรม และจิ ตสาธารณะสอดคล้อ งตามหลักของปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกียวกับความสําคัญ ขอบข่าย ประโยชน์ ประเภท และรู ปแบบของกิจกรรมนันทนาการ
หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวติ ประจําวันให้สอดคล้องกับสุ ขลักษณะและปลอดภัย เหมาะสมกับตนและ
สังคม ปฏิบตั ิการฟื นคืนชีพขันพืนฐานและทักษะในการสื อสาร การวางแผนดําเนินชีวติ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู ง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
สาขาวิชาเทคนิคเครื องกล

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
 กลุ่มการจัดการอาชีพ
30001-1001
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
30001-1051
กฎหมายทัวไปเกียวกับงานอาชีพ

1-2-2
1-0-1

 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
30001-2001
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ

2-2-3

 กลุ่มพืนฐานวิชาชีพ
30100-0101
กลศาสตร์วิศวกรรม
30100-0104
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
30100-0105
ความแข็งแรงของวัสดุ

3-0-3
2-2-3
3-0-3

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน
 กลุ่มการจัดการอาชีพ
30001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

1-2-2

(Quality Administration in Organization)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้า ใจหลัก การจัด การองค์ก าร หลัก การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ มผลผลิ ต และหลัก การเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
2. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลัก การจัด การองค์ ก าร การเพิ มประสิ ท ธิ ภ าพขององค์ ก าร และการเพิ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางานในการจัดการงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยทีดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรั บผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับหลัก การจัดการองค์ก าร หลัก การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ มผลผลิ ต และ
หลักการเพิ มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การและเพิ มประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี ยงและความขัดแย้งในงานอาชีพตามหลักการและสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี ยวกับหลักการจัดองค์ก าร การเพิ มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ ม
ผลผลิต การจัดการความเสี ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การนํา
กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30001-1051

กฎหมายทัวไปเกียวกับงานอาชีพ

1-0-1

(Occupational Regulation and Laws)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจข้อกําหนดและกฎหมายที เกี ยวข้องกับงานอาชี พด้านการผลิตและการบริ การ ความปลอดภัย
สิ งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปั ญญา
2. สามารถนําข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้องไปปฏิบตั ิในงานอาชีพ
3. มี กิ จ นิ สั ย และเจตคติ ที ดี ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านอาชี พ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับข้อกําหนดและกฎหมายทีเกี ยวข้องกับงานอาชีพการผลิตและการบริ การ ความ
ปลอดภัย สิ งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปั ญญา
2. ปฏิบตั ิตามวิธีการและขันตอนของกฎหมายทีเกียวข้องกับงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับข้อกําหนดและกฎหมายทีเกี ยวข้องกับงานอาชีพการผลิตและการบริ การในสาขาวิชาทีเรี ยน
กฎหมายเกียวกับความปลอดภัย สิ งแวดล้อมและทรัพย์สินทางปั ญญา

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
30001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ
(Information Technology for Works)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ การ
สื บค้นและสื อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้น คืน ส่ งผ่าน จัดดําเนิ นการข้อมูล สารสนเทศ นําเสนอและสื อสารข้อมู ล
สารสนเทศในงานอาชี พโดยใช้คอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที
เกียวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนิ นการและสื อสารข้อมูลสารสนเทศใน
งานอาชีพ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีเกียวข้อง
2. ใช้คอมพิ วเตอร์ แ ละอุ ปกรณ์ โทรคมนาคมในการสื บค้น และสื อสารข้อ มู ล สารสนเทศผ่ านระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ แ ละ
สารสนเทศ การสื บค้น ข้อ มู ล สารสนเทศ การจัด เก็ บ ค้น คื น ส่ ง ผ่ า นและจัด ดํา เนิ น การข้อ มู ล สารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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 กลุ่มพืนฐานวิชาชีพ
30100-0101

กลศาสตร์ วศิ วกรรม

3-0-3

(Engineering Mechanics)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ ช่วยในการหาขนาดแรงในโครงสร้ างและชิ นส่ วนเครื องกล
2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ นส่ วนเครื องกล และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์ วศิ วกรรม
ทีเกียวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3. มีเจตคติ ทีดี ในการสื บค้น ความรู ้ แ ละใช้เหตุ ผ ลทางวิทยาศาสตร์ ในการแก้ปั ญ หา มี ความละเอี ย ด
รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับการหาขนาดแรง โมเมนต์บนระนาบโดยใช้วธิ ี กราฟิ คและคํานวณ
แสดงความรู ้ เกียวกับการวิเคราะห์แรงในโครงสร้ างและชิ นส่ วนเครื องกล
แสดงความรู ้ เกียวกับการหาจุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉื อยของรู ปทรงเรขาคณิ ต
แสดงความรู ้ เกียวกับการหาแรงเสี ยดทานในเครื องจักรกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี ยวกับ หลัก สถิ ต ศาสตร์ ระบบของแรง โมเมนต์ แ ละแรงคู่ ค วบ สมดุ ล ของวัต ถุ แ ข็ ง เกร็ ง
จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซนทรอยด์ แผนภาพวัตถุอิสระ โมเมนต์ความเฉื อย หลักการวิเคราะห์โครงสร้ างแรงเสี ยดทาน
และวิธีการงานเสมือน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30100-0104

นิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์
(Pneumatics and Hydraulics)

2-2-3

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ
2. สามารถออกแบบวงจร ติดตัง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ ทังแบบเชิงกล และแบบไฟฟ้า
3. มีเจตคติทีดีในการสื บค้นความรู ้ เกียวกับการทํางานของระบบนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์ และมีกิจนิสัย
ในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับ หลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุมอัตโนมัติ
. ออกแบบวงจร ติดตัง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบเชิงกลตามเงือนไขของงาน
. ออกแบบวงจร ติดตัง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบไฟฟ้าตามเงือนไขของงาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี ยวกับหลักการทํางานเบืองต้น อุปกรณ์ ในระบบ การเขียนผังวงจร การออกแบบและ
เขียนวงจรควบคุมการทํางานด้วยรี เลย์ไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) การบํารุ งรักษา และแก้ไข
ปั ญหาของระบบนิวแมติกส์ และระบบไฮดรอลิกส์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ

3-0-3

(Strength of Materials)

วิชาบังคับก่อน : 30100-0101 กลศาสตร์ วศิ วกรรม

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการของความเค้นและความเครี ยด และสมบัติทางกลของวัสดุ
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพิ นิจชิ นส่ วน
โครงสร้ างและเครื องจักรกล
3. มีเจตคติทีดีในการสื บค้น ความรู ้ และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ ของแข็งในการแก้ปัญหา มีความ
ตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุม้ ค่าของวัสดุ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการของความเค้น ความเครี ยดและสมบัติทางกลของวัสดุ
2. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการคํานวณหาความเค้น ความเครี ยด การบิดของชิ นส่ วน
3. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการคํานวณหาโมเมนต์ ความเค้นดัด ความเค้นเฉื อน การรวมความเค้นในคาน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี ยวกับแนวคิดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครี ยด สมบัติทางกลของวัสดุ ความเค้น
ในภาชนะความดัน การต่อกันโดยการเชือมและโดยการใช้หมุดยํา การบิดของเพลา โมเมนต์ดดั แรงเฉื อน ความ
เค้นดัด ความเค้นเฉื อนในคาน การรวมความเค้นและการประยุกต์ความรู ้ ในงานอาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชาเทคนิคเครื องกล
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คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
30101-2001
30101-2002
30101-2003
30101-2004
30101-2005
30101-2006
30101-2007

กลศาสตร์ของไหลในงานเครื องกล
เทอร์โมไดนามิกส์
เครื องยนต์สนั ดาปภายใน
งานเขียนแบบชิ นส่วนเครื องกลด้วยคอมพิวเตอร์
งานส่งถ่ายกําลัง
งานเครื องสูบและเครื องอัดอากาศ
งานทดลองเครื องกล
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3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-3-3
2-2-3
2-3-3
2-2-3

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

93

คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ
30101-2001

กลศาสตร์ ของไหลในงานเครื องกล

3-0-3

(Fluid Mechanics in Mechanical Work)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ และหลักพลศาสตร์ ของไหล
. สามารถประยุกต์ใช้หลักสถิตศาสตร์ และหลักพลศาสตร์ ของไหลในงานเครื องกล
. มีเจตคติทีดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุผลของกลศาสตร์ ในการแก้ปัญหาเกียวกับของไหล
มีความตระหนักถึงประสิ ทธิภาพในการใช้พลังงาน

สมรรถนะรายวิชา
. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักสถิตศาสตร์ และหลักพลศาสตร์ ของไหล
. ประยุกต์ใช้สถิตศาสตร์ และหลักพลศาสตร์ ของไหลในงานเครื องกล

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี ยวกับสมบัติของของไหล การสมดุลของของไหลทีอยู่นิ ง สถิตยศาสตร์ ของไหล การหาแรง
กระทํากับวัตถุทีจม แรงพยุงและแรงลอยตัว พลศาสตร์ ของไหล การไหลในท่อ สมการความต่อเนื อง สมการ
โมเมนตัม สมการพลังงาน และการวัดค่าของไหลและการประยุกต์ใช้งานด้านเครื องกล

30100-2002

เทอร์ โมไดนามิกส์

3-0-3

(Thermodynamics)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
. เข้าใจหลักการของเทอร์ โมไดนามิกส์ พลังงานและกระบวนการทางเทอร์ โมไดนามิกส์
. สามารถวิเคราะห์กระบวนการและวัฏจักรทางเทอร์ โมไดนามิกส์
3. มีเจตคติทีดีในการสื บค้นความรู ้เกียวกับเทอร์ โมไดนามิกส์ และตระหนักถึงประสิ ทธิ ภาพของการใช้พลังงาน

สมรรถนะรายวิชา
. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการเทอร์ โมไดนามิกส์ พลังงาน และกระบวนการเทอร์ โมไดนามิกส์
. วิเคราะห์กระบวนการทางเทอร์ โมไดนามิกส์ และวัฏจักรทางเทอร์ โมไดนามิกส์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับหลักการและความหมายทางเทอร์ โมไดนามิกส์ สมบัติของสารบริ สุทธิ แก๊สอุดมคติ กฎข้อ
ทีหนึ งและกฎข้อทีสองของเทอร์ โมไดนามิกส์ เอนโทรปี กระบวนการเทอร์ โมไดนามิกส์ วัฏจักรทางเทอร์ โม
ไดนามิกส์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30101-2003

เครื องยนต์สันดาปภายใน

3-0-3

(Internal Combustion Engine)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
2. สามารถคํานวณอัตราส่ วนผสมเชือเพลิงกับอากาศ การสิ นเปลืองเชือเพลิงและประสิ ทธิ ภาพของความร้ อน
3. เข้าใจหลักการและวิธีแก้ไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต์
4. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางาน ปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ
ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานของเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
2. คํานวณหาอัตราส่ วนผสมเชือเพลิงกับอากาศ การสินเปลืองเชือเพลิงและประสิ ทธิภาพของความร้ อน
3. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและวิธีแก้ไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต์
4. แสดงความรู ้ เกียวกับการการสื บหาความรู ้เกียวกับเครื องยนต์สันดาปภายใน

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกียวกับหลักการเบืองต้นของเทอร์ โมไดนามิกส์ และการประยุกต์ใช้งานของเครื องยนต์สันดาปภายใน
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 นํ า ม ัน เ ชื อ เ พ ล ิ ง ก ับ อ า ก า ศ
การสิ นเปลือ งเชื อเพลิง ประสิ ท ธิ ภ าพความร้ อ น การฉี ด เชื อเพลิง และการสัน ดาป โครงสร้ า งลัก ษณะ
การออกแบบห้องสันดาป การเกิ ดมลภาวะจากยานยนต์ การแก้ไขการน๊อกของเครื องยนต์และการทํางานของ
เครื องยนต์โรตารี

30101-2004

งานเขียนแบบชินส่ วนเครื องกลด้ วยคอมพิวเตอร์

2-3-3

(Mechanical Part Drawing By CAD)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบชิ นส่ วนเครื องกลด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถเขียนแบบชิ นส่ วนเครื องกลด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทํางานด้วยความอดทน ประณี ตรอบคอบ มีความคิดริ เริ ม
สร้ างสรรค์ รู ้ เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการเขียนแบบชิ นส่ วนเครื องกลด้วยคอมพิวเตอร์
2. เขียนแบบชิ นส่ วนเครื องกลด้วยคอมพิวเตอร์ตามแบบหลักการและกระบวนการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับการสเกตซ์ แบบ การเขี ย นแบบชิ นส่ วนเครื องกล ตลอดจนการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบชิ นส่ วนเครื องกล
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30101-2005

งานส่ งถ่ ายกําลัง

2-2-3

(Power Transmission Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางาน การเคลือนที ความเร็ ว และความเร่ งของกลไกชิ นต่อโยง
2. สามารถคํานวณและประลองการทํางานของระบบกลไกชิ นต่อโยง
3. มีกิจนิสยั ทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั งิ านด้วยความประณี ตรอบคอบประหยัด
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการทํางาน การเคลือนที ความเร็ ว และความเร่ งของกลไกชิ นต่อโยง
2. คํานวณและประลองการทํางานของระบบกลไกชิ นต่อโยง

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี ยวกับ การเคลื อนที ความเร็ ว ความเร่ ง ของกลไกชิ นต่ อ โยง ชิ น กลไก
สไลเดอร์ แคร้ ง กลไกสก๊อตโยค กลไกเคลือนกลับเร็ ว กลไกเคลือนทีเส้นตรง กลไกลูกเบียว กลไกเจนีวา ข้อต่อ
กากบาท กลไกเฟื องสุ ริยะ และกลไกส่ งกําลังเชิงกลต่าง ๆ

30101-2006

งานเครื องสู บและเครื องอัดอากาศ

2-3-3

(Pump and Air Compressor practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เข้าใจลักษณะการทํางานของเครื องสู บและเครื องอัดอากาศ
คํานวณสมรรถนะของเครื องสู บและเครื องอัดอากาศ
เข้าใจหลักการออกแบบเครื องสู บและเครื องอัดอากาศ
เข้าใจหลักการบํารุ งรักษาเครื องสู บและเครื องอัดอากาศ
เข้าใจการเลือกใช้งานเครื องสู บและเครื องอัดอากาศ
มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานของเครื องสู บและเครื องอัดอากาศ
แสดงความรู ้ เกียวกับการหลักการออกแบบเครื องสู บและเครื องอัดอากาศ
คํานวณสมรรถนะของเครื องสู บและเครื องอัดอากาศ
ซ่ อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบเครื องสู บและเครื องอัดอากาศตามคู่มือ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับชนิดหลักการทํางานของเครื องสู บและเครื องอัดอากาศ การหาสมรรถนะของ
เครื องสู บและเครื องอัดอากาศ การออกแบบ การเลือกใช้งาน การติดตังซ่ อมและการบํารุ งรักษารวมทังมลภาวะ
เป็ นพิษกับสิ งแวดล้อม

30101-2007

งานทดลองเครืองกล

2-2-3

(Mechanicals Laboratory )

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื องกล
2. สามารถใช้อุปกรณ์การทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื องกลโดยสามารถนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับทฤษฏีได้
3. มีกิจนิสยั ทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั งิ านด้วยความประณี ตรอบคอบ
ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื องกล
2. ทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื องกลโดยสามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับทฤษฏี
3. แสดงความรู ้ เกียวกับการนําเสนอผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับทฤษฏี

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับการทดลองและวิเ คราะห์ ผลการทดลองเกี ยวกับคุ ณสมบัติเ ชิ งกลของวัสดุ
สมรรถนะของเครื องยนต์ กลศาสตร์ ของไหลเชือเพลิงและสารหล่อลืน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขาวิชา เทคนิคเครื องกล

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบายรายวิชา
กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก
สาขางานเทคนิคยานยนต์
30101-2101
งานระบบเครื องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
30101-2102
งานไฟฟ้ายานยนต์
30101-2103
งานเครื องล่างและส่งกําลังยานยนต์
30101-2104
งานปรับอากาศยานยนต์
30101-2105
งานเกียร์อตั โนมัติ
30101-2106
งานปรับแต่งเครื องยนต์
30101-2107
งานเครื องมือกลยานยนต์
30101-2108
งานทดสอบปั มและหัวฉีดเครื องยนต์ดีเซล
30101-2109
งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก
30101-2110
งานซ่อมเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
30101-2111
กลศาสตร์ยานยนต์
รายวิชาทวิภาคี
30101-51xx
งานเทคนิคยานยนต์ …
สาขางานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรม
30101-2201
งานเครื องกลต้นกําลัง
30101-2202
งานเครื องทําความเย็นและเครื องปรับอากาศอุตสาหกรรม
30101-2203
งานระบบไอนําอุตสาหกรรม
30101-2204
งานเครื องจักรกลอุตสาหกรรม
30101-2205
งานส่งถ่ายความร้อนในงานอุตสาหกรรม
30101-2206
วิศวกรรมโรงต้นกําลัง
30101-2207
การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม
30101-2208
พลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม
30101-2209
การทําความเย็นอุตสาหกรรม
30101-2210
การปรับอากาศอุตสาหกรรม
รายวิชาทวิภาคี
30101-52xx
งานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรม …
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สาขางานเทคนิคซ่ อมตัวถังและสีรถยนต์
30101-2301
เทคโนโลยีงานซ่อมตัวถังรถยนต์
30101-2302
เทคโนโลยีงานซ่อมสีรถยนต์
30101-2303
การบริ หารศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
30101-2304
เทคโนโลยีงานซ่อมตัดเปลียนชิ นตัวถังรถยนต์
30101-2305
เทคโนโลยีงานพ่นสีเมทัลลิคและสีมุก
30101-2306
เทคโนโลยีงานซ่อมดึงดัดชิ นตัวถังรถยนต์
30101-2307
งานปรับแต่งและเทียบสีพ่นซ่อมรถยนต์
30101-2308
ปัญหาพิเศษงานซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
30101-2309
เทคโนโลยีงานซ่อมสีดว้ ยวิธีพิเศษ
30101-2310
เทคโนโลยีงานประดับยนต์
รายวิชาทวิภาคี
30101-53xx
งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ …
สาขางานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
30101-2401
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้า
30101-2402
ระบบผลิตไฟฟ้า
30101-2403
งานเดินเครื องโรงไฟฟ้าจําลอง
30101-2404
งานบํารุ งรักษาเครื องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
30101-2405
การจัดการและการวางแผนบํารุ งรักษาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
30101-2406
งานระบบไอนําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
30101-2407
งานส่งถ่ายความร้อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
รายวิชาทวิภาคี
30101-54xx
งานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า ...
สาขางานเทคนิคเครื องจักรกลหนัก
30101-2501
พืนฐานเครื องจักรกลหนัก
30101-2502
งานเครื องยนต์ดีเซลเครื องจักรกลหนัก
30101-2503
งานระบบส่งกําลังและเครื องล่างเครื องจักรกลหนัก
30101-2504
งานไฮดรอลิกส์เครื องจักรกลหนัก
30101-2505
งานระบบเบรกและบังคับเลียวเครื องจักรกลหนัก
30101-2506
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เครื องจักรกลหนัก

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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30101-2507
30101-2508
รายวิชาทวิภาคี
30101-55xx

เทคโนโลยีเครื องจักรกลหนักสมัยใหม่
การจัดการอะไหล่และบํารุ งรักษาเครื องจักรกล

3-0-3
2-3-3

งานเทคนิคเครื องจักรกลหนัก …

*-*-*

สาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2601
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
30101-2602
แบตเตอรี และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า
30101-2603
งานระบบขับเคลือนและส่งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2604
ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2605
งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2606
งานระบบเครื องล่างยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2607
งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2608
การบริ หารจัดการธุรกิจบริ การยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2609
เทคโนโลยีความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า
รายวิชาทวิภาคี
30101-56xx
งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า …
สาขางานเทคนิคยานยนต์อจั ฉริยะ
30101-2701
งานระบบดิจิทลั ในยานยนต์
30101-2702
งานเทคโนโลยีเซนเซอร์ยานยนต์
30101-2703
งานโปรแกรมควบคุมยานยนต์
30101-2704
งานระบบสือสารและเครื อข่ายยานยนต์
30101-2705
งานแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์
30101-2706
งานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
30101-2707
งานเทคโนโลยียานยนต์ไฮบริ ด
รายวิชาทวิภาคี
30101-57xx
งานเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะ …

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
สาขางานเทคนิคยานยนต์
30101-2101

งานระบบเครื องยนต์ควบคุมด้ วยอิเล็กทรอนิกส์

2-3-3

(Electronic Control Engine Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการของระบบควบคุมเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ซ่อมและปรับแต่ง ระบบควบคุมเครื องยนต์แก๊สโซลีน
และดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
3. มีกิจนิสัยทีดีในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบ
ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการของระบบควบคุมเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
2. บํารุ งรักษาระบบควบคุมเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามคู่มือ
3. ตรวจซ่ อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี ยวกับ หลัก การทํา งาน การตรวจสอบ การวิ เ คราะห์ ปั ญ หา การซ่ อ มและการ
ปรับแต่งอุปกรณ์ระบบควบคุมเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามคู่มือ

30101-2102

งานไฟฟ้ายานยนต์

2-3-3

(Electrical Vehicle Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานและตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้ายานยนต์
2. สามารถใช้เครื องมือ ตรวจวิเคราะห์ ซ่ อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต์
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบ
ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานและตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้ายานยนต์
2. ใช้เครื องมือตรวจวิเคราะห์ ซ่ อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต์
3. ตรวจวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องระบบไฟฟ้ายานยนต์ตามคู่มือ
4. ซ่ อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต์ตามคู่มือ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการใช้เ ครื องมือวัดเพือทดสอบวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องและซ่ อมในระบบจุด ระเบิ ด
ระบบประจุไฟระบบแสงสว่างและสัญญาณยานยนต์สมัยใหม่ ระบบไฟฟ้าตัวถัง อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกระบบควบคุม
การฉี ดเชือเพลิง ระบบควบคุมการส่ งกําลังเครื องยนต์

30101-2103

งานเครื องล่างและส่ งกําลังยานยนต์

2-3-3

(Suspension and Transmission Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานและโครงสร้ างของระบบเครื องล่างและส่ งกําลังยานยนต์
2. สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องและซ่ อม ระบบเครื องล่างและส่ งกําลังยานยนต์
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบ
ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานและโครงสร้างของระบบเครื องล่างและส่ งกําลังยานยนต์
2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องและซ่ อม ระบบเครื องล่างและส่ งกําลังยานยนต์ตามคู่มือ
3. บํารุ งรักษาและบริ การระบบเครื องล่างและส่ งกําลังยานยนต์ตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับโครงสร้ าง หลักการทํางาน การบํารุ งรั กษา การใช้เครื องมื อและเครื องมื อพิเศษ
วิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องและซ่ อม ระบบรองรับนําหนัก ระบบกันสะเทือน ล้อและยาง ระบบบังคับเลียว การตัง
ศูนย์ลอ้ ระบบเบรก คลัตช์ เกียร์ เพลาส่ งกําลัง เฟื องท้าย และระบบขับเคลือนแบบต่างๆ

30101-2104

งานปรับอากาศยานยนต์

2-3-3

(Vehicle Air-condition Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการเกียวกับระบบปรับอากาศยานยนต์
2. สามารถติดตัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องและซ่อม ระบบปรับอากาศยานยนต์
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบ
ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับระบบปรับอากาศยานยนต์
2. ติดตัง ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องและซ่ อม ระบบปรับอากาศยานยนต์ตามคู่มือ
3. บํารุ งรักษาและประมาณราคาการบริ การ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิเ กี ยวกับ วัฏ จัก รระบบปรั บ อากาศยานยนต์ ระบบควบคุ ม ปรั บ อากาศยานยนต์
การติดตังระบบปรับอากาศ ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขข้อขัดข้อง การบริ การบํารุ งรักษาระบบปรับอากาศยานยนต์
และประมาณราคาการบริ การ

30101-2105

งานเกียร์ อตั โนมัติ

2-3-3

(Automatic Transmission Gear Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางาน การส่ งถ่ายกําลังและการควบคุมของเกียร์ อตั โนมัติ
2. สามารถใช้เครื องมือพิเศษ ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องและซ่อมเกียร์ อตั โนมัติ
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ
ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางาน การส่ งถ่ายกําลังและการควบคุมของเกียร์ อตั โนมัติ
2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่ อมเกียร์ อตั โนมัติตามคู่มือ
3. บํารุ งรักษาเกียร์ อตั โนมัติตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการทํางานของกระบวนเฟื องสุ ริยะ (Planetary gear train) ระบบส่ งกําลังแบบอัตราทด
ต่ อ เนื อง (Continuously Variable Transmission) การส่ ง ถ่ า ยแรงบิ ดผ่า นของเหลวการทํา งานของเกี ยร์ อ ตั โนมัติ
การใช้เครื องมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและบํารุ งรักษาเกียร์ อตั โนมัติ

30101-2106

งานปรับแต่งเครื องยนต์

2-3-3

(Engine Tune-Up Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการตรวจวัด วิเคราะห์และปรับแต่งเครื องยนต์
2. สามารถใช้เครื องมือพิเศษ ตรวจวัด วิเคราะห์และปรับแต่งเครื องยนต์
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบ ประหยัด
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการตรวจวัดวิเคราะห์และปรับแต่งเครื องยนต์
2. ใช้เครื องมือ ตรวจวิเคราะห์และปรับแต่งข้อขัดข้องในระบบเครื องยนต์ตามคู่มือ
3. ตรวจซ่ อมและบํารุ งรักษาเครื องยนต์ตามคู่มือ
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการใช้เครื องมือพิเศษ ตรวจวัดวิเคราะห์และปรับแต่งอุปกรณ์ของเครื องยนต์
การตรวจวัดวิเคราะห์กาํ ลังอัด ระบบประจุอากาศ ระบบจุดระเบิด ระบบจ่ายเชือเพลิง ระบบหล่อลืน ระบบระบายความร้ อน
และการวิเคราะห์สภาพไอเสี ยเพือปรับแต่งเครื องยนต์ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์

30101-2107

งานเครื องมือกลยานยนต์

2-3-3

(Automotive Machine Tools Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของเครื องมือกลชนิดต่างๆ ทีใช้ในการปรับปรุ งสภาพยานยนต์
2. สามารถใช้เครื องมือกลในการปรับปรุ งสภาพยานยนต์
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ
ประหยัดมีวนิ ยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานของเครื องมือกลทีใช้ในการปรับปรุ งสภาพยานยนต์
2. ใช้เครื องมือกลชนิดต่างๆ ในการปรับปรุ งสภาพยานยนต์ตามคู่มือ
3. บํารุ งรักษาเครื องมือกลชนิดต่างๆ ทีใช้ในการปรับปรุ งสภาพยานยนต์ตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี ยวกับ การใช้ ง าน การบํา รุ งรั ก ษาเครื องมื อ กลยานยนต์ ใ นการปรั บ ปรุ ง สภาพ
ยานยนต์ และประมาณราคาการบริ การ

30101-2108

งานทดสอบปัมและหัวฉีดเครืองยนต์ดเี ซล

2-3-3

(Diesel Pump and Nozzle Testing Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานและตรวจสอบแก้ไขปั มเชือเพลิงแรงดันสู งและหัวฉี ดของเครื องยนต์ดเี ซล
2. สามารถใช้เครื องมือ ตรวจวิเคราะห์ ซ่ อมและปรับแต่งข้อขัดข้องปั มเชือเพลิงแรงดันสู งและ
หัวฉี ดของเครื องยนต์ดีเซล
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบ
ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานปั มเชือเพลิงแรงดันสู งและหัวฉี ดของเครื องยนต์ดีเซล
2. แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้เครื องมือตรวจ วิเคราะห์ ซ่ อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของปั มเชือเพลิง
แรงดันสู งและหัวฉี ดของเครื องยนต์ดีเซล
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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. ใช้เครื องมือตรวจสอบ ทดสอบ ปรับแต่งและแก้ไขข้อขัดข้องของปั มฉี ดนํามันเชือเพลิงแรงดันสู งและ
หัวฉี ดของเครื องยนต์ดีเซล
4. บํารุ งรักษาและประมาณราคาการบริ การ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการใช้เครื องมือวัด ทดสอบวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องและซ่ อมระบบฉี ดนํามันเชือเพลิง
เครื องยนต์ดีเซล การใช้เครื องมือพิเศษและเครื องมือทดสอบปั มฉี ดเชือเพลิงแรงดันสู งและหัวฉี ดดีเซล ตรวจสอบ
ทดสอบ ปรั บแต่งและแก้ไขข้อขัดข้องของปั มฉี ดนํามันเชือเพลิงแรงดันสู งแบบแถวเรี ยง (Inline) ปั มฉี ดนํามัน
เชือเพลิงแรงดันสู งแบบแถวเรี ยงแบบจานจ่าย (VE) ปั มนํามันเชือเพลิงระบบควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหัวฉี ด
ของเครื องยนต์ดีเซล รวมทังการประมาณราคาค่าบริ การ

30101-2109

งานยานยนต์ใช้ พลังงานทางเลือก

2-3-3

(Alternative Energy Vehicles Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการของยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก
2. สามารถติดตัง วิเคราะห์แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้อง ซ่ อม ปรับแต่งและบํารุ งรักษายานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก
3. มีกิจนิสัยทีดีในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบ
ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการของยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก
2. ติดตัง วิเคราะห์แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องและซ่อมยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก
3. ปรับแต่งและบํารุ งรักษายานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิเ กี ยวกับหลักการทํางาน การติ ดตัง การตรวจสอบ การวิเคราะห์ ปัญ หา การซ่ อ ม
การปรับแต่งและบํารุ งรักษายานยนต์ใช้พลังงานไฟฟ้า เซลล์เชือเพลิง เชือเพลิงก๊าซ และเชือเพลิงชีวมวล

30101-2110

งานซ่ อมเครืองยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

2-3-3

(Repair of Gasoline and Diesel Engine Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
2. สามารถถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
3. มีกิจนิสัยทีดีในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ
ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับโครงสร้ างและหลักการทํางานของเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
2. ถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไข้ปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
3. ปรับแต่ง บํารุ งรักษา ของเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี ยวกับการทํา งานของเครื องยนต์แ ก๊ สโซลี น และดี เ ซล การใช้เ ครื องมื อ การถอด
ประกอบตรวจสอบวิเคราะห์แ ก้ไ ข้ปัญ หาข้อ ขัดข้อ งชิ นส่ วนเครื องยนต์ การติดเครื องยนต์ การปรั บแต่งและ
การบํารุ งรักษาเครื องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล

30101-2111

กลศาสตร์ ยานยนต์

3-0-3

(Mechanic of Vehicles)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการคํานวณหาแรงทีมากระทํากับชิ นส่ วนของยานยนต์
2. สามารถคํานวณแรงขับเคลือนและแรงต้านทานการขับเคลือน
3. สามารถวิเคราะห์ลกั ษณะการทรงตัวของยานยนต์ขณะเคลือนที
4. มีเจตคติทีดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ ยานยนต์ในการแก้ปัญหา
มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุม้ ค่าของวัสดุ

สมรรถนะรายวิชา
. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการประยุกต์ระบบเชิงกลมาใช้กบั ระบบยานยนต์
2. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการคํานวณหาแรงทีมากระทํากับชิ นส่ วนของยานยนต์
3. วิเคราะห์ลกั ษณะการทรงตัวของยานยนต์ขณะเคลือนที
4. วิเคราะห์แรงขับเคลือนและแรงต้านการขับเคลือน

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับการนําระบบเชิงกลมาประยุกต์ใช้กบั ยานยนต์ การวิเคราะห์แรงทีมากระทํากับชิ นส่ วนของ
ยานยนต์ แรงขับ เคลื อนจากเครื องยนต์ แ ละยานยนต์ ไ ฟฟ้ า แรงต้า นทานในการเคลื อนที สมรรถนะและ
คุ ณ ลัก ษณะยานยนต์ การทรงตัวของยานยนต์ขณะเคลือนที ไปในทางตรงและทางโค้ง การเลียวและการบังคับ
เลียว คุณลักษณะของยาง ระบบรองรับและระบบเบรก ระบบส่ งกําลังผ่านคลัตช์ ระบบส่ งกําลังผ่านของเหลวและ
เกียร์ อตั โนมัติ
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รายวิชาทวิภาคี
30101-51xx

*-*-*

งานเทคนิคยานยนต์ ...
(Automotive Technical work …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านเทคนิคยานยนต์
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านเทคนิคยานยนต์ในสถานประกอบการตามภาระงานทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านเทคนิคยานยนต์ เตรี ยมความพร้ อม
ส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกําหนด
2. วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้านเทคนิคยานยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิ บ ัติ ง านระดับ เทคนิ ค ทางด้า นเทคนิ ค ยานยนต์ ต ามหลัก การ กระบวนการ และภาระงาน
ทีรับผิดชอบ
4. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เ กี ยวกับ งานอาชี พระดับเทคนิ ค ทางด้า นเทคนิ ค ยานยนต์ ในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแก้ไขปั ญหา
ในการดําเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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สาขางานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรม
30101-2201

งานเครื องกลต้นกําลัง

2-3-3

(Industrial Power Generator Service)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการบริ การและบํารุ งรักษาเครื องกลต้นกําลัง
2. สามารถวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้อง บริ การและบํารุ งรักษาเครื องกลต้นกําลัง
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ
ประหยัดมีวนิ ยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการบริ การและบํารุ งรักษาเครื องกลต้นกําลัง
2. แสดงความรู ้ เกียวกับการวิเคราะห์วฏั จักรและการวัดสมรรถนะของเครื องกลต้นกําลัง
3. วิเคราะห์ขอ้ ขัดข้อง บริ การและบํารุ งรักษาเครื องกลต้นกําลังตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับงานการบริ การ การบํารุ งรักษาและวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของเครื องกลต้นกําลังในงาน
อุตสาหกรรม วิเคราะห์วฏั จักรและการวัดสมรรถนะของเครื องกลต้นกําลัง

30101-2202

งานเครื องทําความเย็นและเครื องปรับอากาศอุตสาหกรรม

2-3-3

(Industrial Refrigerator and Air-Condition Service)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการบริ การเครื องทําความเย็นอุตสาหกรรมและเครื องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. สามารถบริ การและบํารุ งรักษาเครื องทําความเย็นอุตสาหกรรมและเครื องปรับอากาศอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการบริ การเครื องทําความเย็นอุตสาหกรรมและเครื องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. บริ การและบํารุ งรักษาระบบการทําความเย็นอุตสาหกรรมแลเครื องปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคูม่ ือ
3. ติดตังอุปกรณ์ระบบการทําความเย็นอุตสาหกรรมและเครื องปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับหลักการ การบริ การระบบ การติ ดตังและการบํารุ งรั กษาระบบเครื องทําความเย็น
อุตสาหกรรมและระบบเครื องปรับอากาศอุตสาหกรรม
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30101-2203

งานระบบไอนําอุตสาหกรรม

2-3-3

(Steam Plant Service)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการบริ การระบบไอนําอุตสาหกรรม
2. สามารถบริ การและบํารุ งรักษาระบบไอนําอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ
ประหยัดมีวนิ ยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการบริ การระบบไอนําอุตสาหกรรม
2. บริ การตรวจสอบและบํารุ งรักษาระบบไอนําอุตสาหกรรมตามคู่มือ
3. ติดตังอุปกรณ์ระบบไอนําอุตสาหกรรมตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการบริ การระบบไอนําอุตสาหกรรม การใช้ไอนําอย่างมีประสิ ทธิ ภาพการติดตัง
ตรวจสอบสภาพการใช้งานและการบํารุ งรักษาระบบไอนํา

30101-2204

งานเครื องจักรกลอุตสาหกรรม

2-3-3

(Industrial Machine Service)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้และบํารุ งรักษาเครื องจักรกลอุตสาหกรรม
2. สามารถใช้และบํารุ งรักษาเครื องจักรกลอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ
ประหยัดมีวนิ ยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้บาํ รุ งรักษาและติดตังเครื องจักรกลอุตสาหกรรม
2. บํารุ งรักษาเครื องจักรกลอุตสาหกรรมตามคู่มือ
3. ติดตังอุปกรณ์เครื องจักรกลอุตสาหกรรมตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ตั ิ เ กี ยวกับ หลัก การทํา งาน การใช้แ ละบํา รุ ง รั ก ษาเครื องจัก รกลอุ ต สาหกรรม
การติดตังมอเตอร์ ไฟฟ้ า เครื องอัดอากาศ เครื องทําสุ ญญากาศ เครื องสู บ เครื องเชื อม เครื องกลึง เครื องไส
เครื องกัด
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30101-2205

งานส่ งถ่ ายความร้ อนในงานอุตสาหกรรม

2-3-3

(Heat Transfer in Industrial Practice)

จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจหลักการส่ งถ่ายความร้อนโดยการนํา การพาและการแผ่รังสี
2. สามารถตรวจซ่อม บริ การและบํารุ งรักษาอุปกรณ์แลกเปลียนความร้ อน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบ
ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาอุปกรณ์แลกเปลียนความร้ อน
2. ตรวจซ่ อมอุปกรณ์แลกเปลียนความร้ อนในงานอุตสาหกรรมตามคู่มือ
3. บริ การและบํารุ งรักษาอุปกรณ์แลกเปลียนในงานอุตสาหกรรมตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกียวกับหลักการส่ งถ่ายความร้ อน วิธีการส่ งถ่ายความร้ อนโดยการนํา การพาและการแผ่รังสี
สมบัติแ ละลักษณะของวัส ดุในการส่ ง ถ่า ยความร้ อน ฉนวนความร้ อน ความหนาวิก ฤตของฉนวน อุ ปกรณ์
แลกเปลียนความร้ อน การเลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ ซ่อมบํารุ งรั กษาระบบถ่ายเทความร้ อนรวมทังผลกระทบต่อ
สิ งแวดล้อม

30101-2206

วิศวกรรมโรงต้นกําลัง

3-0-3

(Power Plant Engineering)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการประยุกต์เทอร์ โมไดนามิกส์ การใช้การบํารุ งรักษาโรงต้นกําลังไอนําอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. คํานวณสมรรถนะของวัฏจักรโรงต้นกําลัง
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการใช้และบํารุ งรักษาโรงต้นกําลังอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ประยุกต์ใช้หลักการเทอร์ โมไดนามิกส์ ในโรงต้นกําลัง
3. คํานวณหาสมรรถนะของวัฏจักรโรงต้นกําลัง

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกียวกับหลักการประยุกต์เทอร์ โมไดนามิกส์ กระบวนการของไอนํา วิเคราะห์วฏั จักรกําลังไอนํา
หม้อไอนําและอุปกรณ์การผลิตกําลังงานจากกังหันไอนํา กังหันแก๊ส การบํารุ งรักษาระบบไอนําและการใช้ไอนํา
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพรวมทังผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
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30101-2207

การจัดการพลังงานในงานอุตสาหกรรม

3-0-3

(Industrial Energy Management)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้พลังงานความร้ อนและไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เข้าใจหลักการทําบัญชีพลังงาน การตรวจสอบพลังงานและการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการใช้พลังงานความร้ อนและไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทําบัญชีพลังงานและการตรวจสอบพลังงาน
3. วิเคราะห์และเลือกวิธีการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี ยวกับระบบการใช้พลังงานความร้ อนและไฟฟ้ าในโรงงานอุตสาหกรรม การทําบัญชีพลังงาน
การตรวจสอบเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์การใช้พลังงาน การตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื องจักรอุปกรณ์
การปรั บปรุ งการใช้พลังงาน การบํา รุ ง รั กษาและพระราชบัญญัติก ารส่ งเสริ มการอนุ รัก ษ์พลังงานรวมทังการ
คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม

30101-2208

พลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม

3-0-3

(Industrial Alternative Energy)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจประเภทของพลังงานทางเลือกและหลักการเลือกความเหมาะสมของพลังงานในงาน
อุตสาหกรรม
2. เข้าใจหลักการอนุรักษ์พลังงานในงานอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับประเภทของพลังงานทางเลือกในโรงงานอุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุสาหกรรม
3. เลือกใช้พลังงานในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับประเภท และแหล่งพลังงาน พลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานนํา พลังงานลม พลังงานคลืน พลังงานใต้พิภพ พลังงานชี วมวลและแก๊สซิ ไฟร์ เออร์ การประยุกต์ใช้
พลังงาน หลักการอนุรักษ์พลังงานในงานอุตสาหกรรม

30101-2209

การทําความเย็นอุตสาหกรรม

3-0-3

(Industrial Refrigeration)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทําความเย็นอุตสาหกรรมและมาตรฐานการติดตังระบบเครื องทําความเย็น
อุตสาหกรรม
2. คํานวณสมรรถนะการทําความเย็น
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทําความเย็นอุตสาหกรรมและมาตรฐานการติดตังระบบเครื องทําความเย็น
อุตสาหกรรม
2. คํานวณหาสมรรถนะการทําความเย็น

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกียวกับหลักการเบืองต้นของวัฏจักรการทําความเย็น วิเคราะห์วฏั จักรการอัดไอ วัฏจักรการทํา
ความเย็น ระบบการทํา ความเย็น โดยตรง ระบบการทํา ความเย็น โดยอ้อ ม สารทํา ความเย็น อุ ปกรณ์ และ
ส่ วนประกอบของระบบการทําความเย็น อุปกรณ์ควบคุมระบบการทําความเย็น มาตรฐานระบบการติดตังระบบเครื องทํา
ความเย็น และอุ ปกรณ์ ของเสี ย ที มี ผลกระทบต่ อสิ งแวดล้อม การคํา นวณภาระของเครื อง ทํา ความเย็นและ
การคํานวณสมรรถนะของเครื องทําความเย็น
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30101-2210

การปรับอากาศอุตสาหกรรม

3-0-3

(Industrial Air-Conditioning)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการปรับอากาศอุตสาหกรรมและมาตรฐานการติดตังระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. คํานวณอัตราการทําความเย็นในระบบอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยทีดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการปรับอากาศและมาตรฐานการติดตังระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. คํานวณหาอัตราการทําความเย็นของระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม
3. แก้ไขข้อขัดข้องของระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี ยวกับหลัก การ กระบวนการปรั บอากาศในโรงงานอุ ตสาหกรรม แผนภู มิไ ซโครเมตริ ก
(Psychometric chart)แผนภูมิความดันเอนทาลปี (P-h diagram) ระบบปรับอากาศ ส่ วนประกอบระบบปรับอากาศ
ระบบควบคุม การปรับอากาศ ระบบท่อ ระบบการจ่ายอากาศ การบํารุ งรักษาและวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องระบบปรับ
อากาศมาตรฐาน การติดตังระบบปรับอากาศรวมทังผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม หลักการคํานวณอัตราการทําความเย็น
(Cooling load) การคํานวณสมรรถนะของเครื องทําความเย็น
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รายวิชาทวิภาคี
30101-52xx

*-*-*

งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรม ...
(Industrial Mechanical Technical work …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรม
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตั ิการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนิ นงานอาชีพระดับเทคนิ คทางด้านเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมในสถานประกอบการตามภาระ
งานทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรม
เตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกําหนด
2. วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้านเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั งิ านระดับเทคนิคทางด้านเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมตามหลักการ กระบวนการ และภาระงาน
ทีรับผิดชอบ
4. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี ยวกับงานอาชี พระดับ เทคนิ ค ทางด้า นเทคนิ ค เครื องกลอุ ต สาหกรรมในสถานประกอบการ การเตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและ
แก้ไขปั ญหาในการดําเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

115

สาขางานเทคนิคซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์
30101-2301

เทคโนโลยีงานซ่ อมตัวถังรถยนต์

2-3-3

(Automotive Body Repair Technology)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับเทคโนโลยีการซ่ อมตัวถังรถยนต์
2. สามารถตรวจวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการซ่ อมตัวถังรถยนต์
3. เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการการสื บเสาะหาความรู ้ ปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ
ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับกระบวนการซ่ อมตัวถังรถยนต์
2. ตรวจสอบความเสี ยหาย ซ่ อมชิ นส่ วนตัวถังรถยนต์ความเสี ยหายปานกลางและหนักตามคู่มือ
3. ตรวจสอบและปรับตังชิ นส่ วนตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี ยวกับ เทคโนโลยี ก ารซ่ อ มตัว ถัง รถยนต์ ความปลอดภัย ในการปฏิ บ ัติ ง าน
กระบวนการซ่ อมตัวถังรถยนต์ ระบบโครงสร้ างตัวถังรถยนต์ การวิเคราะห์ตรวจสอบความเสี ยหายตัวถังรถยนต์
การเลือกใช้ วัสดุ เครื องมืออุปกรณ์ในการซ่ อมตัวถังรถยนต์ตามลักษณะความเสี ยหาย การซ่ อมตัวถังรถยนต์ชนิ ด
ความเสี ยหาย เบา ปานกลางและหนัก การเชือมและ การตัดเปลียนชิ นส่ วนตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ

30101-2302

เทคโนโลยีงานซ่ อมสีรถยนต์

2-3-3

(Automotive Painting Repair Technology)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับเทคโนโลยีการซ่ อมสี รถยนต์
2. สามารถซ่ อมสี รถยนต์ตามขันตอนมาตรฐาน
3. เจตคติและกิจนิ สัยทีดีในการการสื บเสาะหาความรู ้ ปฏิ บตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับ เทคโนโลยีการซ่ อมสี และกระบวนการซ่อมสี รถยนต์
2. ซ่ อมสี รถยนต์เฉพาะจุด (Spot Repair) ตามขันตอนมาตรฐาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับ เทคโนโลยีการซ่ อมสี รถยนต์ ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน กระบวนการ
ซ่ อ มสี เ ฉพาะจุ ด (Spot Repair) การเลื อ กใช้ วัส ดุ เครื องมื อ อุ ป กรณ์ ใ นงานซ่ อ มสี ร ถยนต์ การเตรี ยมผิวงาน
ซ่ อม การติดกระดาษพ่นสี การพ่นสี พืน การพ่นสี ทบั หน้า และพ่นเคลียร์ ตามขันตอนมาตรฐาน งานขัดผิวสี และ
ปั ญหางานซ่ อมสี รถยนต์

30101-2303

การบริหารศู นย์บริการซ่ อมตัวถังและสีรถยนต์

3-0-3

(Body and Paint Automotive Service Center Management)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจในหลักการบริ หารและการจัดการศูนย์บริ การซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์
2. สามารถวางแผนระบบบริ หารและจัดการศูนย์บริ การซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์
3. เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางาน ปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต
รอบคอบ ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการบริ หาร และการจัดการศูนย์บริ การซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์
2. วางแผนระบบการบริ หารและการจัดการศูนย์บริ การซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับหลักการบริ หารและเทคโนโลยีการจัดการศูนย์บริ การซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์ โครงสร้ าง
องค์ประกอบศู น ย์บริ การ การประกันภัย รถยนต์ การบริ หารความเสี ยง การบริ หารงานบุ คคล กลยุ ทธ์ การ
บริ หารงาน ภาษีและกฎหมายทีเกียวข้องกับการจัดการศูนย์บริ การ

30101-2304

เทคโนโลยีงานซ่ อมตัดเปลียนชินตัวถังรถยนต์

2-3-3

(Automotive Body Repair by Cut and Replace Technology)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับกระบวนการซ่ อมตัดเปลียนชิ นส่ วนตัวถังรถยนต์
2. สามารถตรวจสอบความเสี ยหาย และซ่ อมตัวถังรถยนต์ดว้ ยการตัดเปลียนชิ นส่ วน
3. เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการการสื บเสาะหาความรู ้ ปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ
ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับ กระบวนการซ่ อมด้วยการตัดเปลียนชิ นส่ วนตัวถังรถยนต์
2. ตรวจสอบความเสี ยหาย และซ่อมตัวถังรถยนต์ดว้ ยการตัดเปลียนชิ นส่ วนตามคู่มือ
3. ตรวจสอบและปรับตังชิ นส่ วนตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกี ยวกับ เทคโนโลยีการซ่ อมด้วยการตัดเปลียนชิ นส่ วนตัวถังรถยนต์ความปลอดภัยในการ
ปฏิบตั ิงาน กระบวนการซ่ อมตัวถังรถยนต์ดว้ ยวิธีการตัดเปลียนชิ นส่ วน การวิเคราะห์ตรวจสอบความเสี ยหายของ
ตัวถังรถยนต์ การเลือกใช้ วัสดุ เครื องมืออุปกรณ์ ในการซ่ อมตัวถังรถยนต์ การตรวจวัดตําแหน่งและขนาดชิ นส่ วน
ตัวถังรถยนต์ การตัดเปลียนชิ นส่ วนตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ

30101-2305

เทคโนโลยีงานพ่นสี เมทัลลิคและสีมุก

2-3-3

(Metallic and Perl Spray Technology)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับเทคโนโลยีการพ่นสี เมทัลลิคและสี มุก
2. สามารถพ่นสี เมทัลลิค สี มุกและเคลียร์ ทบั หน้า
3. เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการการสื บเสาะหาความรู ้ ปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ
ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับ กระบวนการพ่นสี เมทัลลิคและสี มุก
2. พ่นสี เมทัลลิคและสี มุกตามคู่มอื
3. พ่นเคลียร์ ทบั หน้าตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับ เทคโนโลยีก ารพ่ น สี เมทัล ลิ คและสี มุก ความปลอดภัย ในการปฏิ บตั ิงาน
กระบวนการพ่นสี ทบั หน้า การเลือกใช้ วัสดุ เครื องมืออุปกรณ์ในการพ่นสี การพ่นสี เมทัลลิคและสี มุก การพ่น
เคลียร์ ทบั หน้าตามคู่มือ ปั ญหาและการแก้ปัญหางานพ่นสี

30101-2306

เทคโนโลยีงานซ่ อมดึงดัดตัวถังรถยนต์

2-3-3

(Automotive Body Repair by Bending Technology)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับกระบวนการซ่ อมด้วยการดึงดัดตัวถังรถยนต์
2. สามารถตรวจสอบความเสี ยหาย และซ่ อมตัวถังรถยนต์ดว้ ยการดึงดัดตัวถังรถยนต์
3. เจตคติและกิ จนิสัยทีดีในการการสื บเสาะหาความรู ้ ปฏิ บตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับ กระบวนการซ่ อมด้วยการดึงดัดตัวถังรถยนต์
2. ตรวจสอบความเสี ยหาย และซ่อมตัวถังรถยนต์ดว้ ยการดึงดัดตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ
3. ตรวจสอบและวัดระยะตําแหน่งตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี ยวกับเทคโนโลยี การซ่ อมด้วยการดึ งดัดตัวถังรถยนต์ ความปลอดภัยในการฏิ บ ัติ งาน
กระบวนการซ่ อมตัวถังรถยนต์ดว้ ยวิธีการดึงดัดโครงรถและแชสซี ส การวิเคราะห์ตรวจสอบความเสี ยหายของ
ตัวถังรถยนต์ การเลือกใช้ วัสดุ เครื องมืออุปกรณ์ ในการซ่ อมตัวถังรถยนต์ การตรวจวัดขนาดมิติของตัวถังรถยนต์
การดึงดัดและตัดเปลียนชิ นส่ วนโครงรถและแชสซี สตามคู่มือ

30101-2307

งานปรับแต่งและเทียบสี พ่นซ่ อมรถยนต์

2-3-3

(Color Matching)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการปรับแต่งสี และเทียบสี พ่นซ่ อมรถยนต์
2. สามารถปรับแต่งและเทียบสี พ่นซ่ อมรถยนต์
3. เจตคติและกิ จนิสัยทีดีในการการสื บเสาะหาความรู ้ ปฏิ บตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับ กระบวนการปรับแต่งสี และเทียบสี พ่นซ่ อมรถยนต์
2. ปรับแต่งสี และเทียบสี พ่นซ่ อมรถยนต์ได้ตามตัวอย่าง

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับ หลักการปรับแต่งสี และเทียบสี เครื องมืออุปกรณ์ในงานปรับแต่งและเที ย บสี
การผสมสี การพ่ น เที ย บสี การปรั บ แต่ ง และเที ย บสี โ ซลิ ด (Solid) และสี เ มทาลิ ค (Metallic) การคํานวณ
สัดส่ วนสี ตามการใช้งาน การคํานวณปริ มาณสี ต่อพืนทีชิ นงานพ่น

30101-2308

ปัญหาพิเศษงานซ่ อมตัวถังและสีรถยนต์

2-3-3

(Body and Paint Repair Solving Problem)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับปั ญหาพิเศษงานซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์
2. สามารถตรวจสอบและแก้ปัญหาในงานซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
3. เจตคติและกิ จนิสัยทีดีในการการสื บเสาะหาความรู ้ ปฏิ บตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุ เลือกใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาพิเศษ
งานซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์
2. ตรวจสอบและแก้ปัญหาพิเศษในงานซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับ หลักการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุ เลือกใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา
พิเศษงานซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์ ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาพิเศษโดยนําเทคโนโลยีงานซ่ อมตัวถัง
และสี รถยนต์ใหม่ ๆ มาใช้

30101-2309

เทคโนโลยีงานซ่ อมสีด้วยวิธีพเิ ศษ

2-3-3

(Paint Repair Technology By Special Method)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับการใช้เทคโนโลยีของเครื องมือหรื อวัสดุพิเศษในการซ่ อมสี รถยนต์
2. สามารถซ่ อมสี รถยนต์โดยการใช้เทคโนโลยีของเครื องมือหรื อวัสดุพเิ ศษ
3. เจตคติและกิ จนิสัยทีดีในการการสื บเสาะหาความรู ้ ปฏิ บตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับ กระบวนการนําเทคโนโลยีของเครื องมือหรื อวัสดุพิเศษในการซ่ อมสี รถยนต์
2. ซ่ อมสี รถยนต์ดว้ ยการใช้เทคโนโลยีของเครื องมือหรื อวัสดุพิเศษ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิบตั ิเกียวกับ เทคโนโลยีเครื องมือหรื อวัสดุพิเศษในการซ่ อมสี รถยนต์ ความปลอดภัยใน
การปฏิ บตั ิงาน กระบวนการซ่ อมสี รถยนต์ดว้ ยเทคโนโลยีใหม่ การเลือกใช้ วัสดุ เครื องมืออุปกรณ์ งานซ่ อมสี
แบบเร่ ง ด่ วน (Quick Repair) งานเคลื อ บผิ วสี รถยนต์ (Glass Coating) งานเคลื อ บเงาผิ วสี ร ถยนต์ (High Glass
Polishing) งานซ่ อมรอยบุบด้วยเครื องมือพิเศษ (Paintless Dent Repair) ตามคู่มือ
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30101-2310

เทคโนโลยีงานประดับยนต์

2-3-3

(Car Accessories Technology)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการเลือกใช้วสั ดุ อุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งเครื องเล่นดีวดี ีรถยนต์ อุปกรณ์
กันขโมย อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกและความปลอดภัยในยานยนต์
2. สามารถติดตังอุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ตกแต่งเครื องดีวดี ีรถยนต์ อุปกรณ์กนั ขโมย อุปกรณ์
อํานวยความสะดวกและอุปกรณ์เพือความปลอดภัยในรถยนต์
3. เจตคติและกิ จนิสัยทีดีในการการสื บเสาะหาความรู ้ ปฏิ บตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับ หลักการติดตัง ตกแต่งอุปกรณ์ประดับยนต์
2. ติดตังอุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ ตกแต่งเครื องดีวีดีรถยนต์ อุปกรณ์ กนั ขโมยอุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวกและ
อุปกรณ์เพือความปลอดภัยในรถยนต์ ตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับ คุณสมบัติและการติดตังอุปกรณ์ประดับยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง การติดฟิ ลม์ กรอง
แสง สติกเกอร์ เครื องเล่นดีวีดีรถยนต์ อุปกรณ์ กนั ขโมย อุปกรณ์ อาํ นวยความสะดวก และอุปกรณ์ เพือความปลอดภัย
ในรถยนต์ รวมทังการประมาณราคาค่าบริ การ
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รายวิชาทวิภาคี
30101-53xx

งานเทคนิคซ่ อมตัวถังและสีรถยนต์ …

*-*-*

(Paint and Body Repair Technical work …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านเทคนิคซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดํา เนิ น งานอาชี พ ระดับ เทคนิ ค ทางด้า นเทคนิ ค ซ่ อ มตัว ถัง และสี ร ถยนต์ ใ นสถานประกอบการ
ตามภาระงานทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านเทคนิคซ่อมตัวถังและสี
รถยนต์ เตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกําหนด
2. วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้านเทคนิคซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั งิ านระดับเทคนิคทางด้านเทคนิคซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ตามหลักการ กระบวนการ และภาระ
งานทีรับผิดชอบ
4. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี ยวกับงานอาชี พระดับเทคนิ ค ทางด้า นเทคนิ ค ซ่ อ มตัวถัง และสี ร ถยนต์ในสถานประกอบการ การเตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและ
แก้ไขปั ญหาในการดําเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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สาขางานเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
30101-2401

เทคโนโลยีโรงไฟฟ้า

2-0-2

(Power Plant Technology)

จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจหลักการระบบผลิตไฟฟ้าพลังความร้ อน พลังความร้ อนร่ วม พลังงานหมุนเวียน พลังนํา
พลังงานนิวเคลียร์
2. สามารถเขียนผังโครงสร้ างการทํางานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังความร้ อน พลังความร้ อนร่ วม พลังงาน
หมุนเวียน พลังนํา พลังงานนิวเคลียร์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย รอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกียวกับหลักการผลิตไฟฟ้าจากพลังความร้ อน พลังความร้ อนร่ วม พลังงานหมุนเวียนพลังงานนํา
พลังงาน นิวเคลียร์
2. แสดงความรู ้ เ กี ยวกับ การเขี ย นผัง โครงสร้ า งการทํา งานระบบผลิ ต ไฟฟ้ า จากพลัง ความร้ อ น
พลังความร้ อนร่ วม พลังงานหมุนเวียน พลังงานนําพลังงานนิวเคลียร์

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับหลักการและโครงสร้ างการทํางานของระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานความร้ อน พลังงานความร้ อนร่ วม
พลังงานหมุนเวียน พลังงานนํา พลังงานนิวเคลียร์

30101-2402

ระบบผลิตไฟฟ้า

1-2-2

(Electricity Generating System)

จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจหลักการระบบผลิตไฟฟ้า
2. สามารถเลือกและจัดเตรี ยมข้อมูลเพือเตรี ยมเดินเครื องผลิตไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย รอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการของวัฎจักรระบบการผลิตไฟฟ้าทังระบบหลักและระบบสนับสนุน
2. แสดงความรู ้เกียวกับการแปลความหมายของ สัญลักษณ์ รหัส ข้อมูล ตัวเลขในผังระบบผลิตไฟฟ้า
3. เลือกข้อมูลจากคู่มือการผลิตเพือจะนําไปใช้กบั การเดินเครื องระบบผลิตไฟฟ้ า
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับหลักการของระบบผลิ ตไฟฟ้ าเชือเพลิงแข็ง เชือเพลิงเหลวและเชือเพลิง ก๊า ซ
สัญ ลัก ษณ์ รหัส ข้อ มูล ตัวเลขในผัง ระบบผลิตไฟฟ้ า เลือ กและจัดเตรี ย มข้อ มูล จากคู่มือ การผลิต เพือเตรี ย ม
เดินเครื องไฟฟ้า

30101-2403

งานเดินเครื องโรงไฟฟ้าจําลอง

2-3-3

(Power Plant Simulator Operations)

จุดประสงค์รายวิชา
. เข้าใจหลักการทํางานและโครงสร้ างของอุปกรณ์ควบคุม ระบบเฝ้าติดตามและแจ้งข้อมูล การเดินเครื อง
ระบบแจ้งเตือนสิ งผิดปกติจากการเดินเครื อง
2. สามารถเดินเครื อง ระบบผลิตไอนํา ระบบกังหันไอนํา ระบบเครื องกําเนิดไฟฟ้า ระบบผลิตไฟฟ้า
และแก้ปัญหาในสภาวะผิดปกติ
. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย รอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการเดินเครื องโรงไฟฟ้าจําลอง
2. เดินเครื องระบบผลิตไอนํา ระบบกังหันไอนํา ระบบเครื องกําเนิดไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าจําลอง
3. แก้ปัญหาในการเดินเครื อง ระบบผลิตไอนํา ระบบกังหันไอนํา ระบบเครื องกําเนิดไฟฟ้า และระบบผลิต
ไฟฟ้าในสภาวะผิดปกติลกั ษณะต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการวิเคราะห์ ปัญ หา การใช้อุปกรณ์ ควบคุม ระบบเฝ้ าติดตาม และแจ้งข้อมู ล
การเดินเครื อง ระบบแจ้งเตือนสิ งผิดปกติจากการเดินเครื อง ในระบบผลิตไอนํา ระบบกังหันไอนํา ระบบเครื อง
กําเนิดไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้า และแก้ปัญหาในสภาวะผิดปกติ

30101-2404

งานบํารุงรักษาเครื องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

2-3-3

(Maintenance Machinery in Electricity Generating Industrial Practice)

จุดประสงค์ รายวิชา
1. เข้าใจหลักการใช้และบํารุ งรักษาเครื องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2. สามารถปฏิบตั ิงานการใช้และบํารุ งรักษาเครื องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ
ประหยัดมีวนิ ยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาเครื องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2. บริ การและบํารุ งรักษาเครื องทําสุ ญญากาศ เครื องสู บและอัดอากาศ ระบบท่อ ระบบ
ขนถ่าย ระบบหม้อนํากังหันไอนําตามคู่มือ
3. แสดงความรู ้ เกียวกับการตรวจซ่ อมเครื องทําสุ ญญากาศ เครื องสู บและอัดอากาศ ระบบท่อ ระบบขนถ่าย
ระบบหม้อนํา กังหันไอนําตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกียวกับหลักการทํางานการใช้และบํารุ งรักษาเครื องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
การติ ดตังและซ่ อ มมอเตอร์ ไฟฟ้ า พัดลมและเครื องอัดอากาศเครื องทํา สุ ญ ญากาศเครื องสู บปั มและอัดอากาศ
ระบบท่อระบบขนถ่ายถ่านหินและเถ้าถ่านหิน หม้อนํา กังหันไอนํา ระบบกําจัดของเสี ย ระบบนําเลียงเครื องมือวัด

30101-2405

การจัดการและการวางแผนบํารุ งรักษาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า

2-0-2

(Maintenance and Management Planning in Electricity Generating Industrial)

จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจหลักการทํางานด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
2. สามารถเลือกและจัดเตรี ยมข้อมูลเพือกําหนดแผนงานซ่ อมและบํารุ งรักษาระบบผลิตในอุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบ
ประหยัดมีวนิ ยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาระบบผลิตไฟฟ้า
2. แสดงความรู ้ เกียวกับการบริ การและบํารุ งรักษาระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้รหัสและสัญลักษณ์ตามคู่มือ
3. แสดงความรู ้ เกียวกับการตรวจซ่ อมอุปกรณ์เครื องจักรกลระบบผลิตไฟฟ้าตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าและปฏิบตั ิงานเกียวกับการวางแผนการจัดการ การซ่ อมบํารุ งรักษา
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามมาตรฐานของคู่มือบริ ษทั ผูผ้ ลิต
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30101-2406

งานระบบไอนําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

2-3-3

(Steam System in Electricity Generating Industrial Practice)

จุดประสงค์ รายวิชา
1. เข้าใจหลักการบริ การระบบไอนําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2. สามารถบริ การและบํารุ งรักษาระบบไอนําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบ
ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาระบบไอนําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2. บริ การและบํารุ งรักษาระบบไอนําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าตามคู่มือ
3. ตรวจซ่ อมอุปกรณ์ส่วนประกอบระบบไอนําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับการบริ การระบบไอนําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า การใช้และการซ่ อมบํารุ งระบบไอนํา
ตรวจสอบสภาพการใช้งานและการบํารุ งรักษาระบบไอนํา

30101-2407

งานส่ งถ่ ายความร้ อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า

2-3-3

(Heat Transfer in Electricity Generating Industrial Practice)

จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจหลักการส่ งถ่ายความร้อนโดยการนําการพาและการแผ่รังสี
2. สามารถตรวจซ่อมและบํารุ งรักษาอุปกรณ์แลกเปลียนความร้ อนของเครื องจักรกลผลิตไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต
รอบคอบ ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาอุปกรณ์แลกเปลียนความร้ อน
2. บริ การและบํารุ งรักษาอุปกรณ์แลกเปลียนความร้อนของเครื องจักรกลผลิตไฟฟ้าตามคู่มือ
3. ตรวจซ่ อมอุปกรณ์แลกเปลียนความร้ อนของเครื องจักรกลการผลิตไฟฟ้าตามคู่มอื

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกียวกับหลักการส่ งถ่ายความร้ อนวิธีการส่ งถ่ายความร้ อนโดยการนําการพาและการแผ่
รั งสี สมบัติและลักษณะของวัสดุ ในการส่ งถ่ายความร้ อนฉนวนความร้ อนอุ ปกรณ์ แลกเปลียนความร้ อนแบบอากาศ
อุปกรณ์ แลกเปลียนความร้ อนแบบนําการเลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ซ่อมบํารุ งรักษาระบบถ่ายเทความร้ อนรวมทัง
ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมทีเกียวข้องกับการผลิตไฟฟ้า
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รายวิชาทวิภาคี
30101-54xx

งานเทคนิคเครืองกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า …

*-*-*

(Mechanical Technical Power Generation Industry work …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนินงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าในสถานประกอบการ
ตามภาระงานทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้า เตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกําหนด
2. วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้านเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าตามหลักการและ
กระบวนการ
3. ปฏิบตั งิ านระดับเทคนิคทางด้านเทคนิคเครื องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าตามหลักการ กระบวนการ
และภาระงานทีรับผิดชอบ
4. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี ยวกับงานอาชี พระดับเทคนิ ค ทางด้า นเทคนิ คเครื องกลอุ ตสาหกรรมผลิ ต ไฟฟ้ า
ในสถานประกอบการ การเตรี ย มความพร้ อ มส่ ว นบุ ค คล การวิ เ คราะห์ ง าน การวางแผน การดํา เนิ น งาน
การประเมินผลและแก้ไขปั ญหาในการดําเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

127

สาขางานเทคนิคเครื องจักรกลหนัก
30101-2501

พืนฐานเครื องจักรกลหนัก

3-0-3

(Introduction to Heavy Equipment)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจประเภท หลักการทํางานของเครื องยนต์ ระบบส่ งกําลัง ระบบเบรกและบังคับเลียว ระบบไฮดรอลิกส์
ระบบเครื องล่างของเครื องจักรกลหนัก
2. เข้าใจโครงสร้ างและลักษณะการใช้งานเครื องจักรกลหนัก
3. มีเจคติทีดีในการสื บค้นความรู ้ เกียวกับพืนฐานเครื องจักรกลหนักและกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรอบคอบ
และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับประเภท หลักการทํางานของเครื องยนต์ ระบบส่ งกําลัง ระบบเบรก และบังคับเลียว
ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบเครื องล่างของเครื องจักรกลหนัก
2. แสดงความรู ้ เกียวกับโครงสร้ างและลักษณะการใช้งานของเครื องจักรกลหนัก

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี ยวกับประเภท หลัก การทํา งานของเครื องยนต์ ระบบส่ ง กํา ลัง ระบบเบรก ระบบบังคับเลียว
ระบบไฮดรอลิกส์ และเครื องล่าง โครงสร้ างและการใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งานเครื องจักรกลหนัก

30101-2502

งานเครื องยนต์ดเี ซลเครืองจักรกลหนัก

2-3-3

(Diesel Heavy Engine Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับโครงสร้ าง ส่ วนประกอบ หลักการทํางาน ระบบหล่อลืน ระบบระบายความร้ อน ระบบไอดี
ไอเสี ยและระบบควบคุมการจ่ายเชือเพลิงแรงดันสู งด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเครื องยนต์ดีเซลเครื องจักรกลหนัก
2. สามารถ ถอดประกอบ ตรวจสอบชิ นส่ วน ปรับแต่งเครื องยนต์ และวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของเครื องยนต์
ดีเซลเครื องจักรกลหนัก
3. มีกิจนิสัยทีดีในการสื บค้นความรู ้เกียวกับเครื องยนต์ดเี ซลเครื องจักรกลหนัก การปฏิบตั ิงานด้วยความสะอาด
ประณี ต รอบคอบ ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับโครงสร้ าง ส่ วนประกอบ หลักการทํางาน ระบบหล่อลืน ระบบระบายความร้อน
ระบบไอดีไอเสี ย และระบบควบคุมการจ่ายเชือเพลิงแรงดันสู งด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเครื องยนต์ดเี ซล
เครื องจักรกลหนัก
2. ถอดประกอบ ตรวจสอบชิ นส่ วน ปรับแต่งเครื องยนต์ และวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของเครื องยนต์ดีเซล
เครื องจักรกลหนัก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับ โครงสร้ าง ส่ วนประกอบ หลักการทํางาน ระบบหล่อลืน ระบบระบายความร้ อน
ระบบไอดีไอเสี ย และระบบควบคุมการจ่ายเชือเพลิงแรงดันสู งด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ การถอดประกอบ ตรวจสอบ
ชิ นส่ วน ปรับแต่งเครื องยนต์ และวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของเครื องยนต์ดีเซลเครื องจักรกลหนัก

30101-2503

งานระบบส่ งกําลังและเครื องล่างเครื องจักรกลหนัก

2-3-3

(Heavy Equipment Power Train and Undercarriage)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับหลักการของระบบส่ งกําลัง ระบบบังคับเลียว ระบบเบรก และระบบเครื องล่างเครื องจักรกลหนัก
2. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ระบบส่ งกําลัง ระบบบังคับเลียว ระบบเบรก และระบบเครื องล่าง
เครื องจักรกลหนัก
3. มีกิจนิสัยทีดีในการสื บค้นความรู ้เกียวกับระบบส่ งกําลังและเครื องล่างเครื องจักรกลหนัก การปฏิบตั ิงาน
ด้วยความสะอาด ประณี ต รอบคอบ ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
และรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับระบบส่ งกําลัง ระบบบังคับเลียว ระบบเบรก และระบบเครื องล่างเครื องจักรกลหนัก
2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพ ระบบส่ งกําลัง ระบบบังคับเลียว ระบบเบรก ระบบเครื องล่างเครื องจักรกลหนัก

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับหลักการส่ งกําลังของเครื องจักรกลหนัก เพลนเนทตารี เกี ยร์ ระบบเฟื องท้าย
ระบบเฟื องท้า ยขับชุ ดสุ ดท้า ย ระบบบัง คับเลียว ระบบเบรก ระบบเครื องล่ า ง และการตรวจสภาพชิ นส่ ว น
เครื องจักรกลหนัก

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30101-2504

งานไฮดรอลิกส์ เครื องจักรกลหนัก

2-3-3

(Hydraulics of Machinery)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับระบบพืนฐานและอุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิกส์ เครื องจักรกลหนัก
2. สามารถตรวจซ่ อมอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์ ออกแบบวงจรควบคุมการทํางานของระบบไฮดรอลิกส์
เครื องจักรกลหนัก
3. สามารถทดสอบ วิเคราะห์ และการบํารุ งรักษาระบบไฮดรอลิกส์เครื องจักรกลหนัก
4. มีกิจนิสัยทีดีในการสื บค้นความรู ้ เกียวกับไฮดรอลิกส์เครื องจักรกลหนัก การปฏิบตั งิ านด้วยความสะอาด
ประณี ต รอบคอบ ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับระบบพืนฐาน อุปกรณ์ของระบบไฮดรอลิกส์เครื องจักรกลหนัก
2. ตรวจซ่ อมอุปกรณ์ในระบบไฮดรอลิกส์ ออกแบบวงจรควบคุมการทํางานของระบบไฮดรอลิกส์
เครื องจักรกลหนัก
3. ทดสอบ วิเคราะห์ และการบํารุ งรักษาระบบไฮดรอลิกส์เครื องจักรกลหนัก

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับพืนฐานและอุปกรณ์ ของระบบไฮดรอลิกส์ เครื องจักรกลหนัก การตรวจซ่ อม
อุปกรณ์ ในระบบไฮดรอลิกส์ การออกแบบวงจรควบคุมการทํางานของระบบไฮดรอลิกส์ การตรวจซ่ อมระบบ
ไฮดรอลิ ก ส์ ในเครื องจัก รกลหนัก การทดสอบและการวิเ คราะห์ร ะบบไฮดรอลิ ก ส์ เ ครื องจัก รกลหนัก และ
การบํารุ งรักษาระบบไฮดรอลิกส์ ในเครื องจักรกลหนัก

30101-2505

งานระบบเบรกและบังคับเลียวเครื องจักรกลหนัก

2-3-3

(Heavy Equipment Brake and Steering System Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกี ยวกับหลักการของระบบเบรกกําลัง ระบบเบรกเสริ มกําลัง ระบบเบรกลม ระบบเบรกร่ วม
เครื องหน่วงความเร็ วรถ และระบบบังคับเลียวแบบเสริ มกําลัง
2. สามารถถอดประกอบ ตรวจสอบ ระบบเบรกกําลัง ระบบเบรกเสริ มกําลัง ระบบเบรกลม ระบบเบรกร่ วม
เครื องหน่วงความเร็ วรถ และระบบบังคับเลียวแบบเสริ มกําลัง
3. มีกิจนิสัยทีดีในการสื บค้นความรู ้เกียวกับระบบเบรกและบังคับเลียวเครื องจักรกลหนัก การปฏิบตั ิงาน
ด้วยความสะอาด ประณี ต รอบคอบ ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
และรักษาสิ งแวดล้อม

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับ หลักการของระบบเบรกกําลัง ระบบเบรกเสริ มกําลัง ระบบเบรกลม ระบบเบรกร่ วม
เครื องหน่วงความเร็ วรถ และระบบบังคับเลียวแบบเสริ มกําลัง
2. ถอดประกอบ ตรวจสอบ ระบบเบรกกําลัง ระบบเบรกเสริ มกําลัง ระบบเบรกลม ระบบเบรกร่ วม
เครื องหน่วงความเร็ วรถ และระบบบังคับเลียวแบบเสริ มกําลัง

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับหลักการ การถอดประกอบ การตรวจสอบของระบบเบรกกําลัง ระบบเบรก
เสริ มกําลัง ระบบเบรกลม ระบบเบรกร่ วม เครื องหน่วงความเร็ วรถ และระบบบังคับเลียวแบบเสริ มกําลัง

30101-2506

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื องจักรกลหนัก

2-3-3

(Heavy Equipment Electricity and Electronics Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกี ยวกับวงจรไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิ กส์ พืนฐาน เครื องมือวัดทางไฟฟ้ า อุปกรณ์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วงจรไฟฟ้ าเครื องจักรกลหนัก ระบบสตาร์ ทและประจุไฟฟ้ า ระบบควบคุมเครื องยนต์ดว้ ยอิเล็กทรอนิกส์
และระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ ดว้ ยอิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถต่อวงจรไฟฟ้าระบบสตาร์ ทและประจุไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื องยนต์ดว้ ยอิเล็กทรอนิกส์ และ
ระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ ดว้ ยอิเล็กทรอนิกส์ ของเครื องจักรกลหนัก
3. มี กิ จ นิ สั ย ที ดี ใ นการสื บ ค้น ความรู ้ เ กี ยวกับ ระบบไฟฟ้ า และอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เ ครื องจัก รกลหนัก
การปฏิบตั ิงานด้วยความสะอาด ประณี ต รอบคอบ ประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พืนฐาน เครื องมือวัดทางไฟฟ้า อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าเครื องจักรกลหนัก ระบบสตาร์ ทและประจุไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื องยนต์
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ดว้ ยอิเล็กทรอนิกส์
2. ต่อวงจรไฟฟ้าระบบสตาร์ ทและประจุไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื องยนต์ดว้ ยอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
ควบคุมไฮดรอลิกส์ ดว้ ยอิเล็กทรอนิกส์ ของเครื องจักรกลหนัก

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ พืนฐาน เครื องมือวัดทางไฟฟ้า อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้าเครื องจักรกลหนัก ระบบสตาร์ ทและประจุไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื องยนต์ดว้ ยอิเล็กทรอนิกส์
และระบบควบคุมไฮดรอลิกส์ ดว้ ยอิเล็กทรอนิกส์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30101-2507

เทคโนโลยีเครื องจักรกลหนักสมัยใหม่

3-0-3

(Heavy Equipment Technology)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับเทคโนโลยีของเครื องจักรกลหนัก เครื องยนต์สมัยใหม่ทีใช้ในเครื องจักรกลหนัก
2. เข้าใจเกียวกับระบบไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขนสู
ั ง
3. เข้าใจเกียวกับระบบความปลอดภัยสมัยใหม่ในเครื องจักรกลหนัก ระบบควบคุมต่างๆของเครื องจักรกลหนัก
ทีทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทังเทคโนโลยีทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
4. มีเจคติทีดีในการสื บค้นความรู ้ เกียวกับเทคโนโลยีเครื องจักรกลหนักสมัยใหม่และกิจนิสัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับเทคโนโลยีของเครื องจักรกลหนัก เครื องยนต์สมัยใหม่ทีใช้ในเครื องจักรกลหนัก
2. แสดงความรู ้ เกียวกับระบบไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ขนสู
ั ง
3. แสดงความรู ้ เกียวกับระบบความปลอดภัยสมัยใหม่ในเครื องจักรกลหนัก ระบบควบคุมต่างๆของ
เครื องจักรกลหนักทีทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทังเทคโนโลยีทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี ยวกับ ความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี ของเครื องจัก รกลหนัก เครื องยนต์ ส มัย ใหม่ ทีใช้ใน
เครื องจักรกลหนัก ระบบไฮดรอลิกส์ ควบคุมด้วยไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ ขนสู
ั ง ระบบความปลอดภัยสมัยใหม่
ในเครื องจัก รกลหนัก ระบบควบคุมต่ างๆของเครื องจัก รกลหนักที ทํางานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทัง
เทคโนโลยีทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม
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3101-2508

การจัดการอะไหล่และบํารุ งรักษาเครื องจักรกล

2-3-3

(Parts Management and Maintenance of Machinery)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจการวางแผน การซ่อม การบํารุ งรักษา ระบบการจัดซือ การควบคุมวัสดุและอะไหล่ และการใช้
หนังสื อคู่มือเครื องจักรกล
2. สามารถบํารุ งรักษาเครื องจักรกลด้วยความปลอดภัย
3. ตระหนักถึงความสําคัญทางเทคนิคการใช้และบํารุ งรักษาเครื องจักรกลกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรอบคอบ
และปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับการวางแผน การซ่ อม การบํารุ งรักษา และการใช้หนังสื อคู่มือเครื องจักรกล
2. แสดงความรู ้ เกียวกับระบบการจัดซือ การควบคุมวัสดุและอะไหล่
3. บํารุ งรักษาเครื องจักรกลด้วยความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน การวางแผนการซ่อมและซ่อม การบํารุ งรักษา การใช้หนังสื อคู่มือ
ระบบการจัดซือ ระบบควบคุมวัสดุและอะไหล่เครื องจักรกล

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

133

รายวิชาทวิภาคี
30101-55xx

*-*-*

งานเทคนิคเครืองจักรกลหนัก ...
(Heavy Machinery Technical work …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านเทคนิคเครื องจักรกลหนัก
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนิ นงานอาชีพระดับเทคนิ คทางด้านเทคนิ คเครื องจักรกลหนักในสถานประกอบการตามภาระงาน
ทีรับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านเทคนิคเครื องจักรกลหนัก
เตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกําหนด
2. วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้านเทคนิคเครื องจักรกลหนักตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั งิ านระดับเทคนิคทางด้านเทคนิคเครื องจักรกลหนักตามหลักการ กระบวนการ และภาระงาน
ทีรับผิดชอบ
4. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านเทคนิ คเครื องจักรกลหนักในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแก้ไขปั ญหา
ในการดําเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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สาขางานเทคนิคยานยนต์ ไฟฟ้ า
30101-2601

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

2-0-2

(Electric Vehicle Technology)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจโครงสร้ าง หน้าทีและหลักการทํางาน ระบบยานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถจําแนกประเภท ระบบยานยนต์ไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยทีดีในการปฏิ บตั ิงาน ความประณี ต รอบคอบประหยัด วินยั ตรงต่อเวลา ความปลอดภัย
และรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับโครงสร้ างชิ นส่ วนและหลักการทํางานของเครื องยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
2. แสดงความรู ้ เกียวกับการหลักการจําแนก ระบบยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกียวกับวิวฒั นาการ หลักการเบืองต้น โครงสร้ าง ชิ นส่ วนการจําแนกประเภทระบบควบคุมของไฟฟ้า
ยานยนต์ไฮบริ ด ยานยนต์ปลักอินไฮบริ ด ยานยนต์พลังงานแบตเตอรี ยานยนต์พลังงานเซลล์เชือเพลิง การบํารุ งรักษา
เบืองต้น และระบบความปลอดภัย

30101-2602

แบตเตอรีและระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า

1-3-2

(Batteries and Electrical Charging System for Electric Vehicle)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางาน แก้ไขแบตเตอรี และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถใช้เครื องมือ ตรวจสอบและบริ การ แบตเตอรี และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า
3. เจตคติ กิจนิสัยทีดีในการปฏิบตั ิงาน มีความประณี ต รอบคอบประหยัด วินยั ตรงต่อเวลา ความปลอดภัย
รักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานตรวจสอบแบตเตอรี และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
2. ตรวจวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องแบตเตอรี และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
3. ปรับเปลียน บํารุ งรักษา แบตเตอรี และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี ยวกับ หลัก การทํา งาน ความปลอดภัย การใช้เ ครื องมื อ ตรวจสอบ ปรั บเปลี ยน
และบํารุ งรักษา แบตเตอรี และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า
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30101-2603

งานระบบขับเคลือนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า

2-3-3

(Transmission and Powertrain System Practice for Electric Vehicle)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางาน โครงสร้ าง หลักการบริ การและบํารุ งรักษาระบบขับเคลือนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องเบืองต้น ระบบขับเคลือนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิ จนิสัยทีดีในการปฏิบตั ิงาน มีความประณี ต รอบคอบประหยัด มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ความปลอดภัย
และรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับหลักการทํางาน โครงสร้ าง การบริ การและบํารุ งรั กษา ระบบขับเคลือนและ
ส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
2. ตรวจสอบและ แก้ไขข้อขัดข้องเบืองต้นของ ระบบขับเคลือนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
3. บริ การและบํารุ งรักษา ระบบขับเคลือนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกียวกับหลักการทํางาน โครงสร้ าง การบริ การ การบํารุ งรักษา ตรวจสอบ และแก้ไข
ข้อขัดข้องเบืองต้นของระบบขับเคลือนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า

30101-2604

งานระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า

1-3-2

(Electric Vehicle Control System Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถใช้เครื องมือ ตรวจสอบและบริ การ ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบตั งิ าน ความประณี ต รอบคอบประหยัด วินยั ตรงต่อเวลา ความปลอดภัย
รักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานตรวจสอบระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
2. ใช้เครื องมือตรวจวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
3. ปรับเปลียน และบํารุ งรักษา ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกียวกับหลักการทํางาน การใช้เครื องมือตรวจสอบ ปรั บเปลียนและบํารุ งรักษา ความปลอดภัย
ของระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
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30101-2605

งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ไฟฟ้า

2-3-3

(Electronic and Electric System Practice for Electric Vehicle)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางาน การอ่านวงจรไฟฟ้า การใช้เครื องมือ และตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถตรวจสอบบริ การ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า
3. มีกิจนิสัยทีดีในการปฏิบตั ิงาน มีความประณี ต รอบคอบประหยัดมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ความปลอดภัย
และรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางาน การอ่านวงจรไฟฟ้า การใช้เครื องมือวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า และ
อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
. ตรวจสอบ ข้อขัดข้อง ของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
3. บํารุ งรักษา อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา และปฏิบตั ิเกียวกับการหลักการทํางาน การอ่านวงจรไฟฟ้าและใช้เครื องมือตรวจสอบ วิเคราะห์
ตัวตรวจจับสัญญาณ รี เลย์ หม้อแปลงไฟฟ้า รี แอกเตอร์ ตวั เก็บประจุขนาน บัส มอเตอร์ และสายตัวนํา ข้อขัดข้อง
ของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ ยานยนต์ไฟฟ้ าหลักสําคัญของระบบป้ องกัน หลักการในการเชือม
ต่อระบบลงดิน การบํารุ งรักษาอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ไฟฟ้า
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30101-2606

งานระบบเครื องล่างยานยนต์ไฟฟ้า

1-3-2

(Suspensions System Practice for Electric Vehicle)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานและโครงสร้ างของระบบเครื องล่างยานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาขัดข้องและซ่ อมระบบเครื องล่างยานยนต์ไฟฟ้า
3. เจตคติ แ ละกิ จ นิ สั ย ที ดี ใ นการปฏิ บ ัติ ง าน ความประณี ต รอบคอบประหยัด วิ น ัย ตรงต่ อ เวลา
ความปลอดภัยและ รักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานและโครงสร้ างของระบบเครื องล่างยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
2. ตรวจวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องและซ่ อม ระบบเครื องล่างยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
3. บํารุ งรักษาและบริ การระบบเครื องล่างยานยนต์ไฟฟ้าตามคูม่ ือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับโครงสร้างหลักการทํางาน การบํารุ งรักษา การใช้เครื องมือและเครื องมือ
พิเศษ วิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบรองรับนําหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลียว การตัง
ศูนย์ลอ้ ระบบเบรกยานยนต์ไฟฟ้า
30101-2607

งานตรวจวิเคราะห์ ยานยนต์ไฟฟ้า

1-3-2

(Electric Vehicle Diagnosis Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้เครื องมือตรวจวิเคราะห์ปัญหา ข้อขัดข้องของยานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถตรวจวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องและซ่ อมยานยนต์ไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการปฏิบตั ิงาน มีความประณี ต รอบคอบประหยัดมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา
มีความปลอดภัยรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการใช้เครื องมือตรวจวิเคราะห์ปัญหา ข้อขัดข้อง ของยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
2. แสดงความรู ้ เกียวกับการตรวจวิเคราะห์ปัญหา ข้อขัดข้องของยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
3. ตรวจวิเคราะห์ ปรับเปลียนและแก้ไขข้อขัดข้องของยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับการวิเคราะห์ปัญหา ข้อขัดข้อง ของยานยนต์ไฟฟ้า โดยการใช้ประสาทสัมผัส
และการใช้เครื องมือเครื องมือพิเศษ การปรับเปลียน แก้ไขข้อขัดข้องของยานยนต์ไฟฟ้า
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30101-2608

การบริหารจัดการธุรกิจบริการยานยนต์ไฟฟ้า

1-3-2

(Electric Vehicle Business Management)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการบริ หารและการจัดการงานบริ การธุ รกิจยานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถบริ หารและจัดการงานบริ การธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ทีดีในการสื บเสาะหาความรู ้ การปฏิบตั งิ าน ความประณี ต รอบคอบ ประหยัด
วินยั ตรงต่อเวลา ความปลอดภัย รักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการบริ หารและการจัดการงานบริ การธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
2. วางแผนระบบการบริ หารและการจัดการงานบริ การธุ รกิจยานยนต์ไฟฟ้า

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการบริ หาร และการจัดการงานบริ การธุ รกิจยานยนต์ไฟฟ้า การบริ หารงานบุคคล
หน้าที ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะทีดีของบุคลากรในงานบริ การธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

30101-2609

เทคโนโลยีความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า

1-2-2

(Electric Vehicle Safety Technology)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกียวกับความปลอดภัยในงานบริ การยานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถจัดการความปลอดภัยในงานยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มอื
3. มีเจตคติและกิ จนิสัยทีดีในการปฏิบตั ิงาน มีความประณี ต รอบคอบประหยัดมีวนิ ยั ตรงต่อเวลา ความปลอดภัย
รักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการความปลอดภัยในงานบริ การยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
2. จัดการความปลอดภัยในงานบริ การยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับหลักการความปลอดภัยในงานบริ การยานยนต์ไฟฟ้า และการจัดการความปลอดภัย
ในงานบริ การยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
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รายวิชาทวิภาคี
30101-56xx

งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ...

*-*-*

(Electric Automotive Technical work …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนิ นงานอาชี พระดับเทคนิ คทางด้านเทคนิ คยานยนต์ไฟฟ้ า ในสถานประกอบการตามภาระงานที
รับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
เตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกําหนด
2. วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้านเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิบตั งิ านระดับเทคนิคทางด้านเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าตามหลักการ กระบวนการ และภาระงานที
รับผิดชอบ
4. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า ในสถานประกอบการการ
เตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนิ นงาน การประเมินผลและแก้ไขปั ญหา
ในการดําเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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สาขางานเทคนิคยานยนต์ อจั ฉริยะ
30101-2701

งานระบบดิจทิ ัลในยานยนต์

2-3-3

(Vehicle Digital System Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของวงจรและการติดต่อสื อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในยานยนต์
2. สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา การทํางานของชุดอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมยานยนต์
3. สามารถแก้ไขปั ญหาการทํางานของชุดอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมยานยนต์
4. มีเจตคติและกิ จนิ สัยทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชี พด้วยความรั บผิดชอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
ตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง ขยัน ประหยัด และอดทน ทํางานร่ วมกันตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ การติดต่อสื อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์
ในยานยนต์
2. อ่านวงจรและวิเคราะห์การทํางานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื อสารของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ยานยนต์
3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา การทํางานของชุดอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมยานยนต์
4. แก้ปัญหาการทํางาน และติดตังชุดอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมในยานยนต์

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี ยวกับ หลัก การทํา งาน โครงสร้ า งระบบดิ จิ ท ัล ในยานยนต์ วงจรไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมยานยนต์ ระบบบังคับเลียว ระบบเบรก ระบบทรงตัว ระบบป้องกันการลืนไถล ระบบความ
ปลอดภัย ระบบอํา นวยความสะดวกในยานยนต์ ระบบการทํางานของเครื องยนต์ และวงจรไฟฟ้ าระบบต่างๆ
ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
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30101-2702

งานเทคโนโลยีเซนเซอร์ ยานยนต์

2-3-3

(Vehicle Sensor Technology Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจโครงสร้ าง หลักการทํางานของเซนเซอร์ (Sensor) และชุดควบคุมระบบยานยนต์
2. สามารถตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ปัญหาข้อบกพร่ องของเซนเซอร์ ชุดควบคุมระบบยานยนต์
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชี พด้วยความรั บผิดชอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
ตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง ขยัน ประหยัด และอดทน ทํางานร่ วมกันตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับโครงสร้ าง หลักการทํางานของเซนเซอร์ และชุดควบคุมระบบยานยนต์
2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่ องของเซนเซอร์ ชุดควบคุมระบบยานยนต์ตามคู่มือ
3. แก้ปัญหาข้อบกพร่ องของเซนเซอร์ ชุดควบคุมระบบยานยนต์ตามคู่มือ
4. บํารุ งรักษาเซนเซอร์ และชุดควบคุมระบบยานยนต์ตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับโครงสร้ าง หลักการทํางาน ตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ปัญหาข้อบกพร่ องของ
เซนเซอร์ ชุดควบคุมระบบยานยนต์

30101-2703

งานโปรแกรมควบคุมยานยนต์

2-3-3

(Vehicle Control Program Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจองค์ประกอบและหลักการทํางานระบบโปรแกรมควบคุมยานยนต์
2. สามารถติดตังเครื องมือสื อสารโปรแกรม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และปรับแต่งโปรแกรมควบคุม ยานยนต์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
ตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง ขยัน ประหยัด และอดทน ทํางานร่ วมกันตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับองค์ประกอบและหลักการทํางานของระบบโปรแกรมควบคุมยานยนต์
2 วิเคราะห์ปัญหาระบบโปรแกรมควบคุมยานยนต์ตามคู่มือ
3. ปรับแต่งโปรแกรมระบบควบคุมยานยนต์ตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับเครื องมือวิเคราะห์ระบบโปรแกรมควบคุมยานยนต์แต่ละชนิด ใช้เครื องมือ
วิเคราะห์โปรแกรมระบบควบคุมยานยนต์ ปรับแต่งโปรแกรมระบบควบคุมยานยนต์

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30101-2704

งานระบบสื อสารและเครือข่ ายยานยนต์

2-3-3

(Communication and Networks Vehicle System Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานระบบสื อสารและเครื อข่ายยานยนต์
2. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา ระบบสื อสารและเครื อข่ายยานยนต์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
ตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง ขยัน ประหยัด และอดทน ทํางานร่ วมกันตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานระบบสื อสารและเครื อข่ายยานยนต์
2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาระบบสื อสารและเครื อข่ายยานยนต์ตามคู่มือ
3. แก้ปัญหาระบบสื อสารและเครื อข่ายยานยนต์ตามคู่มือ
4. บํารุ งรักษาอุปกรณ์ระบบสื อสารและเครื อข่ายยานยนต์ตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บตั ิ เ กี ยวกับ พืนฐานของการสื อสารและเครื อ ข่ า ยยานยนต์ องค์ประกอบต่ า งๆ ของ
ระบบสื อสารและเครื อข่า ยยานยนต์ รู ปแบบการเชื อมโยงระบบระบุ ตาํ แหน่ ง บนพืนโลก ระบบสั งการไร้ สาย
เทคโนโลยีไร้ คนขับ วิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบสื อสารและเครื อข่ายยานยนต์

30101-2705

งานแมคคาทรอนิกส์ ยานยนต์

2-3-3

(Mechatronic Vehicle Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางานระบบแมคคาทรอนิกส์ ในยานยนต์
2. สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา ระบบแมคคาทรอนิกส์ ในยานยนต์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
ตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง ขยัน ประหยัด และอดทน ทํางานร่ วมกันตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางานระบบแมคคาทรอนิกส์ในยานยนต์
2. เขียนแผนผังการทํางานระบบแมคคาทรอนิกส์ ในยานยนต์
3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหา ระบบแมคคาทรอนิกส์ ในยานยนต์
4. แก้ปัญหาระบบแมคคาทรอนิกส์ ในยานยนต์
5. บํารุ งรักษาชิ นส่ วนระบบแมคคาทรอนิกส์ ในยานยนต์ตามคู่มือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับหลักการทํางานของระบบแมคคาทรอนิกส์ ในยานยนต์ การตรวจสอบ วิเคราะห์
ปั ญหา แก้ไขปั ญหา บํารุ งรักษาอุปกรณ์ในระบบแมคคาทรอนิกส์ ในยานยนต์

30101-2706

งานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

2-3-3

(Electric Vehicle Technology Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางาน โครงสร้ าง และอุปกรณ์ส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้าทีใช้พลังงานหลักจาก
แบตเตอรี และยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชือเพลิง
2. สามารถวิ เ คราะห์ แ ก้ ไ ขปั ญ หาข้อ ขัดข้อ ง ซ่ อ ม มอเตอร์ แ ละเครื องกํา เนิ ด ไฟฟ้ า อิ น เวอร์ เ ตอร์
ระบบควบคุมกําลังงาน และระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
ตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง ขยัน ประหยัด และอดทน ทํางานร่ วมกันตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการทํางาน โครงสร้ างและอุปกรณ์ส่วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้า
2. ตรวจ ซ่ อม ปรับแต่ง แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องของระบบเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ าตามคู่มือ และความปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับ ระบบการทํางานของยานยนต์ไฟฟ้า ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของยานยนต์ไฟฟ้ า รวมทังระบบไฟฟ้ าของเครื องอัดแก๊ สทํา ความเย็น มอเตอร์ ของระบบเบรก
ระบบพวงมาลัยกําลังด้วยไฟฟ้า และระบบระบายความร้ อนแบตเตอรี แรงเคลือนสู ง

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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30101-2707

งานเทคโนโลยียานยนต์ ไฮบริด

2-3-3

(Hybrid Vehicle Technology Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการทํางาน โครงสร้ าง และอุปกรณ์ส่วนประกอบของระบบยานยนต์ไฮบริ ด
2. สามารถวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้อง ซ่ อมระบบกลไกและระบบไฟฟ้าของยานยนต์ไฮบริ ด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ
ตามข้อกําหนดและกฎหมายทีเกียวข้อง ขยัน ประหยัด และอดทน ทํางานร่ วมกันตระหนักถึงความปลอดภัย
ในการทํางานและรักษาสิ งแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกียวกับ หลักการทํางาน โครงสร้ างและอุปกรณ์ส่วนประกอบของระบบยานยนต์ไฮบริ ด
2. ตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ปัญหาของระบบเทคโนโลยียานยนต์ไฮบริ ดตามคู่มือ
3. บํารุ งรักษาระบบเทคโนโลยียานยนต์ไฮบริ ดตามคู่มือ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี ยวกับ ระบบการทํา งานของระบบยานยนต์ ไ ฮบริ ด รวมทังตรวจสอบแก้ไ ข
ข้อบกพร่ องของเครื องยนต์ อุปกรณ์แบ่งกําลังงาน ชุดเฟื องทดลดรอบ แบตเตอรี แรงเคลือนสู ง หน่วยควบคุมกําลัง
งาน อินเวอร์ เตอร์ มอเตอร์ และเครื องกําเนิดไฟฟ้า และระบบระบายความร้ อนแบตเตอรี แรงเคลือนสู ง ระบบไฟฟ้า
ของเครื องอัดแก๊สทําความเย็น มอเตอร์ ของระบบเบรก ระบบพวงมาลัยกําลังด้วยไฟฟ้า

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563
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รายวิชาทวิภาคี
30101-57xx

งานเทคนิคยานยนต์อจั ฉริยะ ...

*-*-*

(Intelligent Automotive Technical work …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพทางด้านเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะ
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ปฏิ บตั ิการและแก้ไขปั ญหาในการ
ดําเนิ นงานอาชีพระดับเทคนิคทางด้านเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะในสถานประกอบการตามภาระงานที
รับผิดชอบ
3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชี พและมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย มีวินยั
ตรงต่อเวลา ขยัน ซื อสัตย์ อดทน และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี ยวกับหลักการและกระบวนการปฏิ บตั ิ งานอาชี พ ทางด้านเทคนิ คยานยนต์อจั ฉริ ยะ
เตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคลในการปฏิบตั ิงานอาชีพตามข้อกําหนด
2. วางแผน เตรี ยมการดําเนินงานทางด้านเทคนิคยานยนต์อจั ฉริ ยะตามหลักการและกระบวนการ
3. ปฏิ บตั ิ งานระดับเทคนิ คทางด้านเทคนิ คยานยนต์อ จั ฉริ ยะตามหลักการ กระบวนการ และภาระงานที
รับผิดชอบ
4. บันทึก สรุ ป รายงานประสบการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามหลักการ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกียวกับงานอาชีพระดับเทคนิ คทางด้านเทคนิ คยานยนต์อจั ฉริ ยะในสถานประกอบการ
การเตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคล การวิเคราะห์งาน การวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและแก้ไขปั ญหา
ในการดําเนินงาน การบันทึก สรุ ป จัดทํารายงานและนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานอาชีพ
(ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งาน ลักษณะงาน สมรรถนะทีต้องการและเวลาทีใช้ฝึก
เพือจัดทํารายละเอียดของรายวิชา วางแผนและกําหนดขอบเขตการฝึ กอาชีพ รวมทังแนวทางการวัดและประเมินผล
ให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพสาขางาน)
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(หน้ าว่าง)
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คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

148

คําอธิบายรายวิชา
ฝึ กประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ
30101-8001
30101-8002
30101-8003

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

149
30101-8001

ฝึ กงาน

*-*-4

(Work Practice)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิงานอาชี พตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานทีสอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่า 320 ชัวโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพ
ในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

150
30101-8002

ฝึ กงาน 1

*-*-2

(Work Practice 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิงานอาชี พตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานทีสอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่า 160 ชัวโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพ
ในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

151
30101-8003

ฝึ กงาน 2

*-*-2

(Work Practice 2)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจขันตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ จนเกิด
ความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิ บตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้ อมของร่ างกายและเครื องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิงานอาชี พตามขันตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานทีปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อ แหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิงานทีสอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ต่อเนืองไม่นอ้ ยกว่า 160 ชัวโมง ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชีพ
ในระดับเทคนิค โดยผ่านความเห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานัน ๆ บันทึกและรายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน
(ผูเ้ รี ยนสามารถปฏิบตั งิ านใหม่หรื องานทีต่อเนืองจากรายวิชา 30101-8002 ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรื อแห่งใหม่)

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

152

คําอธิบายรายวิชา
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

153

คําอธิบายรายวิชา
โครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
30101-8501
30101-8502
30101-8503

โครงงาน
โครงงาน 1
โครงงาน 2

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

*-*-4
*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

154
30101-8501

โครงงาน

*-*-4

(Project)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและขันตอนกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
นําเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คทีสอดคล้องกับสาขาวิช าชี พ
ทีศึกษาเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน การดําเนิ นงานโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงงาน โดยดําเนินการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาทีกําหนด

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

155
30101-8502

โครงงาน 1

*-*-2

(Project 1)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและขันตอนกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
นําเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คทีสอดคล้องกับสาขาวิช าชี พ
ทีศึกษาเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน การดําเนิ นงานโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงงาน โดยดําเนินการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาทีกําหนด
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โครงงาน 2

*-*-2

(Project 2)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการและขันตอนกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้ และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาค้นคว้าเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวนิ ยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ มสร้ างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับหลักการและกระบวนการจัดทําโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
เขียนโครงงานสร้ างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
ดําเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลักการและกระบวนการ
วิเคราะห์ สรุ ป ประเมินผลการดําเนินงานโครงงานตามหลักการ
รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงงานตามรู ปแบบ
นําเสนอผลงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิเกี ยวกับการบูรณาการความรู ้ และทักษะในระดับเทคนิ คทีสอดคล้องกับสาขาวิช าชี พ
ทีศึกษาเพือสร้ างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิงระบบ
การเลือกหัวข้อโครงงาน การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขียนโครงงาน การดําเนิ นงานโครงงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงงาน โดยดําเนินการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาทีกําหนด
(ผู ้เ รี ย นสามารถจัด ทํา โครงงานสร้ า งและหรื อ พัฒ นางานทีต่อ เนื องจากรายวิช า 30101-8502 หรื อ
เป็ นโครงงานใหม่)
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คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี
30000-9201
30000-9202
30000-9203
30000-9204
30000-9205

ภาษาอังกฤษเตรี ยมความพร้อมเพือการทํางาน
ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอ
การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
การเขียนภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพ
ภาษาอังกฤษเพืองานบริ การ
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30000-9201

ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้ อมเพือการทํางาน

1-2-2

(English for Career Preparation)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสมัครงานและ
การปฏิบตั งิ านอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
อ่านประกาศรับสมัครงาน
เขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
กรอกแบบฟอร์ มใบสมัครงาน
สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบตั ิงานอาชีพ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเกี ยวกับการฟั ง พู ด อ่ านและเขี ย นภาษาอัง กฤษที เกี ยวข้อ งกับ การสมัครงาน และ
การปฏิ บ ัติง านอาชี พ การอ่ า นประกาศรั บ สมัครงาน การเขี ย นจดหมายสมัค รงานและประวัติย่ อ การกรอก
แบบฟอร์ มใบสมัครงาน การสมัครงานออนไลน์ การสัมภาษณ์งาน คําศัพท์ สํานวนประโยค ทีใช้ในการปฏิบตั ิงาน
การสนทนาตามสถานการณ์ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพือการสมัครงานและการปฏิบตั ิงานอาชีพ
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30000-9202

ภาษาอังกฤษเพือการนําเสนอ

1-2-2

(English for Presentation)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอโดยใช้สือประกอบ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงาน

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ
เขียนโครงร่ างเรื องทีนําเสนอ
ผลิตสื อเพือใช้ประกอบการนําเสนอ
พูดนําเสนอข้อมูลโดยใช้สือประกอบ
ตอบข้อซักถามเกียวกับสิ งทีนําเสนอ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการนําเสนอ

คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติเกี ยวการใช้ ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ คําศัพ ท์ สํ านวนที ใช้ การเขี ย นโครงร่ า ง
(Outline) เรื องทีนําเสนอ การผลิตสื อรู ปแบบต่าง ๆ เพือใช้ประกอบการนําเสนอ การพูดนําเสนอข้อมูลเกี ยวกับ
หน่วยงาน การปฏิบตั ิงาน ผลงาน สิ นค้าหรื อบริ การโดยใช้สือประกอบ การตอบข้อซักถามเกียวกับเรื องทีนําเสนอ
การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษในการนําเสนอ

หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชันสู ง พุทธศักราช 2563

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิ คเครื องกล

160
30000-9203

การอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

1-2-2

(English Reading for Careers)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการอ่านภาษาอังกฤษทีใช้ในงานอาชีพ
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื องมือสื อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.

แสดงความรู ้ เกียวกับการอ่านภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับงานอาชีพ
ใช้กลยุทธ์การอ่านเพือหาข้อมูลเฉพาะทีต้องการหรื อจับประเด็นสําคัญ
เดาความหมายของคําหรื อข้อความจากบริ บททีกําหนด
สรุ ปใจความสําคัญของเรื องทีอ่านเกียวกับงานอาชีพจากสื อสิ งพิมพ์และสื อออนไลน์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกียวกับการอ่านภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับงานอาชีพ การอ่านข้อความ ขันตอน
การปฏิบตั ิงาน คู่มือ ประกาศ โฆษณา ข่าวสารในงานอาชีพจากสือสิ งพิมพ์ และสือออนไลน์ การใช้กลยุทธ์
การอ่ านอย่า งเร็ ว เพื อหาข้อ มู ล เฉพาะที ต้อ งการ (Scanning) การอ่ านอย่างเร็ ว เพื อจับ ประเด็ น สําคัญ
(Skimming) การเดาความหมายจากบริ บท (Context Clues) การอนุ มาน (Inference) การบอกใจความหลัก
(Main Idea) การสรุ ปใจความสําคัญของเรื องเกียวกับงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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การเขียนภาษาอังกฤษเพืองานอาชีพ
(English Writing for Careers)

1-2-2

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจหลักการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื องมือในการสื อสารในงานอาชีพ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกียวกับการเขียนภาษาอังกฤษทีเกียวข้องกับงานอาชีพ
2. เขียนข้อมูลส่ วนตัว
3. เขียนข้อความในงานอาชีพตามรู ปแบบทีกําหนด
4. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ มในงานอาชีพ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกียวกับการเขียนภาษาอังกฤษทีเกี ยวข้องกับงานอาชีพ การเขียนข้อมูลส่ วนตัว บันทึก
ข้อ ความ ป้ า ยประกาศ ใบสั งงาน (Job Sheet) รายงานการปฏิ บตั ิ งาน (Job Report) จดหมายสอบถาม (Inquiry
Letter) จดหมายสั งซือ (Order Letter) ข้อความบนสื อสังคมออนไลน์ (Social Media) การกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ ม
ในงานอาชีพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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ภาษาอังกฤษเพืองานบริการ

1-2-2

(English for Service Sectors)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. รู ้ และเข้าใจเกียวกับหลักการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานเกียวกับการให้บริ การ
3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ

สมรรถนะรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

แสดงความรู ้ เกียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ
ฟั งและสรุ ปเรื องทีเกียวข้องกับงานบริ การ
สนทนาในสถานการณ์การปฏิบตั ิงานบริ การ
อ่านข้อมูล คู่มือ เอกสารทีใช้ในงานบริ การ
เขียนข้อความทีเกียวข้องกับงานบริ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานบริ การ

คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั เิ กียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานบริ การ การฟั งและสรุ ปเรื องทีเกียวข้องกับงานบริ การ
การสนทนาในสถานการณ์ การต้อนรั บ การให้ขอ้ มูลเกี ยวกับหน่ วยงาน สิ นค้าหรื อบริ การ การให้ความช่วยเหลือ
การให้คาํ แนะนํา การประชาสัมพันธ์ การตอบคําถามลูกค้าหรื อผูม้ าติดต่อ การอ่านข้อมูล คู่มือ เอกสารทีใช้ในงาน
บริ การ การเขียนข้อความทีเกี ยวข้อง การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในงานบริ การ
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คําอธิบายรายวิชา
กิจกรรมเสริมหลักสู ตร
30000-2001
30000-2002
30000-2003
30000-2004
30000-2005

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ
กิจกรรมส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
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30000-20…

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Organization Activity …)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจเกี ยวกับหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วชิ าการและวิชาชีพ เพือพัฒนาตน
องค์กร ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สั ย ในการทํา งานด้วยความรั บผิ ดชอบ มีวิน ัย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ดริ เริ ม
สร้ างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองค์การวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี ยวกับ กิจกรรมองค์การวิชาชี พ กิ จกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพเพือ
พัฒ นาตนเอง องค์ก ร ชุ มชนและสั งคม การวางแผน ดําเนิ น การ ติดตามประเมิ น ผล แก้ไขปั ญ หาและพัฒ นา
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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30000-2005

กิจกรรมส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

0-2-0

(Moral and Ethics Promotion Activity)

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้
1. เข้าใจความสําคัญและหลักในการประพฤติปฏิ บตั ิตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ธรรมาภิบาลตาม
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสิ นใจ ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรม อันดีงามของ
สังคม มีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิกิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิ จกรรมตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และท้องถิ น
3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ เสี ยสละ มีวนิ ยั ซื อสัตย์สุจริ ต และ
สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน

สมรรถนะรายวิชา
1. วิเคราะห์และตัดสิ นใจปฏิบตั ิในสิ งทีควรปฏิบตั ิ และไม่ปฏิบตั ิในสิ งทีไม่ควรปฏิบตั ิ
2. ประพฤติปฏิบตั ิตนตามหลักธรรม กฎระเบียบ วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
3. วางแผนและปฏิ บตั ิกิจกรรมเพือปลูกจิตสํานึ กความเป็ นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท
กิจกรรมตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งและกิจกรรมเพือประโยชน์ ต่อตนเอง ชุ มชน ท้องถิ น
และประเทศชาติ
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใช้กระบวนการกลุ่ม

คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี ยวกับกิ จกรรมส่ ง เสริ มคุณ ธรรม จริ ยธรรมและธรรมาภิ บาลตามค่านิ ยมหลักของคนไทย 12
ประการ กิ จกรรมปลู ก จิ ต สํ า นึ ก ความเป็ นคนดี กิ จกรรมทํา ความดี ตามรอยพระยุ ค ลบาท กิ จกรรมอนุ รั ก ษ์
ศิ ลปวัฒ นธรรม กิ จกรรมตามหลักปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และกิ จกรรมอืน ๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
ชุมชน ท้องถิ นและประเทศชาติ โดยการวางแผน ลงมือปฏิบตั ิ บันทึก ประเมินผล และปรับปรุ งการทํางาน
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