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หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ และทักษะด้านการสื่ อสาร ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวติ ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชี พ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชี พที่ สัมพันธ์เกี่ ยวข้องกับ การพัฒนาวิชาชี พเครื่ องกล ให้ทนั ต่อการเปลี่ ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านเครื่ องกล
4. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และเทคโนโลยีดา้ นเครื่ องกลในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5. เพื่ อให้ ส ามารถปฏิ บ ัติงานวิเคราะห์ แก้ปั ญ หาสร้ างสรรค์และนําเทคโนโลยีม าใช้ในการพัฒ นา
งานเทคนิ คยานยนต์ เทคนิ คเครื่ องกลอุตสาหกรรม เทคนิ คเครื่ องกลเรื อ เทคนิ คเครื่ องกลเกษตร
เทคนิ ค เครื่ องกลเรื อพาณิ ช ย์ เทคนิ ค ซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์ บํารุ งรั กษาเครื่ องกลอุ ตสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้า เทคนิคเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง เดินเครื่ องผลิตไฟฟ้า และยานยนต์ไฟฟ้า
6. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานเครื่ องกลในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ รวมทั้งการใช้
ความรู ้และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
7. เพื่อให้มีเจตคติ ที่ดีต่องานอาชี พ มี ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบี ยบวินัย เป็ นผูม้ ี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้แก่
1.1 ด้านคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชี พ ได้แก่ ความเสี ยสละ ซื่ อสัตย์สุจริ ต กตัญ�ู
กตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและสังคม เป็ นต้น
1.2 ด้า นพฤติ ก รรมลัก ษณะนิ สั ย ได้แ ก่ ความมี วินัย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามัค คี
มีมนุ ษยสัมพันธ์ เชื่ อมัน่ ในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิ บตั ิงานโดยคํานึ งถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
1.3 ด้านทักษะทางปั ญญา ได้แก่ ความรู ้ในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ เป็ นต้น
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป ได้แก่
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาและพัฒนางานอาชี พโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานอาชีพและการอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4 ประยุกต์ใช้ความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มและพัฒนางานอาชีพ
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชี พ ได้แก่
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริ หารงานคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
3.4 ทดสอบสมบัติของนํ้ามันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล
3.5 ทดสอบการทํางานของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
3.6 ประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลัก การทางเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ ก ับ เครื่ อ งยนต์ สั น ดาปภายในและระบบ
ปรับอากาศ
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สาขางานเทคนิคยานยนต์
3.7 บริ การระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์
3.8 บริ การเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
3.9 บริ การเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่ องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
3.10 บริ การงานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
สาขางานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม
3.7 บริ การระบบต้นกําลังอุตสาหกรรม
3.8 บริ การเครื่ องทําความเย็นอุตสาหกรรม
3.9 บริ การเครื่ องจักรกลสนับสนุนการผลิต
สาขางานเทคนิคเครื่ องกลเรื อ
3.7 บริ การเครื่ องยนต์เรื อ
3.8 บริ การระบบส่ งกําลังเรื อ
3.9 บริ การไฟฟ้าและเครื่ องทําความเย็นเรื อ
3.10 บริ การเรื อและอุปกรณ์
สาขางานเทคนิคเครื่ องกลเกษตร
3.7 บริ การและตรวจซ่อมเครื่ องจักรกลงานพืช
3.8 บริ การและตรวจซ่อมเครื่ องจักรกลงานสัตว์
3.9 บริ การและตรวจซ่อมเครื่ องจักรกลหนัก
3.10 วางแผน เตรี ยมการผลิตและบริ การเครื่ องกลเกษตรเชิงธุ รกิจ
3.11 ผลิตและบริ การเครื่ องกลเกษตรอย่างมีเทคนิคและด้วยการประยุกต์ใช้ปัจจัยที่มี
สาขางานเทคนิคเครื่ องกลเรื อพาณิชย์
3.7 ดํารงชีวติ ในเรื อ
3.8 บริ การเครื่ องกลเรื อพาณิ ชย์
3.9 บริ การเครื่ องกลไฟฟ้าเรื อ
3.10 บริ การระบบปรับอากาศและเครื่ องทําความเย็น
สาขางานเทคนิคซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์
3.7 บริ การงานซ่อมตัวถังรถยนต์
3.8 บริ การงานซ่อมสี รถยนต์
3.9 บริ หารงานธุ รกิจซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
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สาขางานบํารุ งรักษาเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
3.7 บริ การระบบไอนํ้าและการส่ งถ่ายความร้อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
3.8 บริ การบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
3.9 บริ หารงานบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
สาขางานเทคนิคเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
3.7 บริ การระบบล้อและระบบรองรับนํ้าหนักรถไฟ
3.8 บริ การระบบเบรกรถไฟ
3.9 บริ การระบบปรับอากาศรถไฟและระบายอากาศรถไฟ
3.10 บริ หารงานบํารุ งรักษาเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
3.11 บริ การซ่อมบํารุ งเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
สาขางานเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้ า
3.7 ควบคุมระบบลําเลียงเชื้อเพลิงและผลิตนํ้า
3.8 ควบคุมกระบวนการผลิตไอนํ้า
3.9 ควบคุมเครื่ องกังหันไอนํ้า
3.10 ควบคุมเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้า
3.11 ควบคุมมลภาวะทางอากาศและนํ้าทิ้ง
สาขางานยานยนต์ ไฟฟ้ า
3.7 บริ การตรวจเช็ค และปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า
3.8 บริ การตรวจเช็ค และปรับเปลี่ยนระบบประจุไฟฟ้าและกักเก็บพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า
3.9 บริ การตรวจเช็ค และปรับเปลี่ยนระบบควบคุม และบํารุ งรักษายานยนต์ไฟฟ้า
3.10 บริ หารจัดการธุ รกิจบริ การยานยนต์ไฟฟ้า

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล

5

โครงสร้ าง
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล

ผู ้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ตรประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ นสู ง พุ ท ธศัก ราช 2557 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิ คเครื่ องกล จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่ วยกิต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชี วติ
ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร
(ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา
(ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชี พ
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต
(15 หน่วยกิต)
(21 หน่วยกิต)
(ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)
(4 หน่วยกิต)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า

6 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร(2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่ า

83 หน่ วยกิต

โครงสร้ า งนี้ สํ า หรั บ ผู ้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชี พ (ปวช.) ในประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่ องกล หรื อเทียบเท่า
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สําหรับผูส้ ําเร็ จการศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) ประเภทวิชาหรื อสาขาวิชาอื่น
หรื อมัธยมศึ กษาตอนปลาย (ม. 6) หรื อเที ยบเท่า ที่ ไม่มีพ้ืนฐานวิชาชี พ จะต้องเรี ยนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0007
3100-0008
3100-0009
3101-0001
3101-0002
3101-0003

ชื่ อวิชา
งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วัสดุช่าง
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
งานจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็ก
งานเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
งานเครื่ องล่างและส่ งกําลังรถยนต์

1. หมวดวิชาทักษะชีวติ

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

ไม่ น้อยกว่ า 21 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนในลักษณะเป็ นรายวิชา หรื อลักษณะบูรณาการให้ครอบคลุมทุกกลุ่มวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะในการปรับตัวและดําเนิ นชี วิตในสังคมสมัยใหม่ เห็ นคุณ ค่าของตนและการพัฒนาตน
มี ค วามใฝ่ รู ้ แสวงหาและพั ฒ นาความรู ้ ใ หม่ มี ค วามสามารถในการใช้ เหตุ ผ ล การคิ ด วิ เคราะห์
การแก้ปัญหาและการจัดการ มีทกั ษะในการสื่ อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่ น มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์ รวมถึ งความรั บ ผิด ชอบต่ อ ตนเองและสังคม ในสั ด ส่ ว น
ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่ อสาร (ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต)
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1101
3000-1102
3000-1103
3000-1104

ชื่ อวิชา
ภาษาไทยเพื่อสื่ อสารในงานอาชีพ
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
การพูดเพื่อสื่ อสารงานอาชีพ
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบตั ิงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
*-*-*

1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารทางธุ รกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตั ิงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุ รกิจในงานอาชีพ
3000-1209
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม
3000-1221
ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ ปัญหา (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.2.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3000-1301
3000-1302
3000-1303
3000-1304
3000-1312
3000-1313
3000-1314
3000-1315

ชื่ อวิชา
วิทยาศาสตร์ เพือ่ งานไฟฟ้าและการสื่ อสาร
วิทยาศาสตร์ เพื่องานเครื่ องกลและการผลิต
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยียาง
วิทยาศาสตร์ เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อชีวติ
วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1316
วิทยาศาสตร์ เพื่องานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจยั เบื้องต้น
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-2-3
3-0-3
*-*-*

1.2.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1401
คณิ ตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม
3000-1404
คณิ ตศาสตร์ และสถิติเพือ่ งานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลสั พื้นฐาน
3000-1407
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรมพลังงาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสิ นใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.3 กลุ่มทักษะทางสั งคมและการดํารงชี วติ (ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต)
1.3.1 กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1501
ชีวติ กับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธ์กบั ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.3.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวติ เพื่อสุ ขภาพและสังคม
3000-1602
การบริ หารจัดการสุ ขภาพเพื่อภาวะผูน้ าํ
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุ ขภาพในการทํางาน
3000-1605
สุ ขภาพชุมชน
3000-1606
การคิดอย่างเป็ นระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวติ เพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรื อสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไม่ น้อยกว่ า 56 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน (15 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3100-0101
3100-0102
3100-0104

ชื่ อวิชา
การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
กลศาสตร์ วศิ วกรรม
กลศาสตร์ ของไหล
นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ (21 หน่วยกิต)
รหัสวิชา
3100-0105
3100-0109
3100-0125
3101-2001
3101-2002

ชื่ อวิชา
ความแข็งแรงของวัสดุ
เทอร์ โมไดนามิกส์
การจัดการความปลอดภัย
งานส่ งถ่ายกําลัง
เครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศ
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รหัสวิชา
3101-2003
3101-2004
3101-2005

ชื่ อวิชา
เครื่ องยนต์สันดาปภายใน
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
งานทดลองเครื่ องกล

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
1-2-2

2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก (ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งให้ครบตามที่กาํ หนดในกรณี ที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยน
ได้สาขางานนั้น หรื อเลือกเรี ยนจากสาขางานอื่น ๆ รวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาํ หนด
2.3.1 สาขางานเทคนิคยานยนต์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3101-2101
งานระบบเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
3101-2102
งานระบบเครื่ องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
3101-2103
งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
1-6-3
3101-2104
งานไฟฟ้ายานยนต์
1-6-3
3101-2105
งานปรับแต่งเครื่ องยนต์
1-6-3
3101-2106
งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
1-6-3
3101-2107
งานเกียร์ อตั โนมัติ
2-3-3
3101-2108
งานเครื่ องล่างและส่ งกําลังยานยนต์
1-6-3
3101-2109
งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์
1-6-3
3101-2110
เทคโนโลยีดีเซล
2-0-2
3101-2111
งานตัวถังและพ่นสี ยานยนต์
1-6-3
3101-2112
งานปรับอากาศยานยนต์
1-3-2
3101-2113
งานเครื่ องมือกลยานยนต์
1-6-3
3101-2803
ล้อและระบบรองรับนํ้าหนักรถไฟ
2-3-3
3101-2804
ระบบเบรกรถไฟ
2-3-3
3101*2101 ถึง 3101*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3101-5101
3101-5102
3101-5103
3101-5104
3101-51XX

ชื่ อวิชา
งานเทคนิคยานยนต์ 1
งานเทคนิคยานยนต์ 2
งานเทคนิคยานยนต์ 3
งานเทคนิคยานยนต์ 4
งานเทคนิคยานยนต์ …

ท-ป-น
* - *- *
* - *- *
* - *- *
* - *- *
* - *- *

2.3.2 สาขางานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3101-0106
ชิ้นส่ วนเครื่ องกล
3-0-3
3101-2201
งานบริ การเทคโนโลยีเครื่ องกลต้นกําลัง
2-3-3
3101-2202
เครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
2-3-3
3101-2203
งานบริ การระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
2-3-3
3101-2204
งานบริ การเครื่ องทําความเย็นอุตสาหกรรม
2-3-3
3101-2205
งานบริ การเครื่ องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2-3-3
3101-2206
งานบริ การเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
2-3-3
3101-2207
งานบริ การระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
2-3-3
3101-2208
กระบวนการผลิต
3-0-3
3101-2209
การทําความเย็นอุตสาหกรรม
3-0-3
3101-2210
การปรับอากาศอุตสาหกรรม
3-0-3
3101-2211
วิศวกรรมโรงต้นกําลัง
3- 0 - 3
3101-2212
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
2-0-2
3101-2213
พลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม
2-0-2
3101-2214
ไอนํ้าอุตสาหกรรม
3-0-3
3101-2215
การถ่ายเทความร้อน
3-0-3
3101*2201 ถึง 3101*2299 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
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12
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3101-5201
3101-5202
3101-5203
3101-5204
3101-52XX

ชื่ อวิชา
งานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม 1
งานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม 2
งานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม 3
งานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม 4
งานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.3 สาขางานเทคนิคเครื่ องกลเรื อ
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3101-2301
งานติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อ
2-3-3
3101-2302
งานเกียร์ เรื อ
1-3-2
3101-2303
งานใบจักรเรื อ
1-3-2
3101-2304
งานไฟฟ้าในเรื อ
2-3-3
3101-2305
งานซ่อมเครื่ องยนต์เรื อ
1-3-2
3101-2306
งานเขียนแบบและอ่านแบบเรื อ
1-3-2
3101-2307
ความต้านทานและกําลังเรื อ
3-0-3
3101-2308
วิศวกรรมเครื่ องกลเรื อ
3-0-3
3101-2309
งานสัญญาณควบคุมการเดินเรื อ
2-3-3
3101-2310
งานท่อในเรื อ
1-3-2
3101-2311
งานเครื่ องมือวัดและระบบควบคุม
1-3-2
3101-2312
งานเครื่ องมือกลเรื อ
1-3-2
3101-2313
การขนถ่ายวัสดุในเรื อ
2-0-2
3101-2314
ทฤษฎีเรื อ
3-0-3
3101-2315
งานบุคคลประจําเรื อ
1-3-2
3101-2316
งานบริ การเครื่ องทําความเย็นเรื อ
1-3-2
3101-2317
เทคโนโลยีเรื อสมัยใหม่
2-0-2
3101*2301 ถึง 3101*2399 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3101-5301
3101-5302
3101-5303
3101-5304
3101-53XX

ชื่ อวิชา
งานเทคนิคเครื่ องกลเรื อ 1
งานเทคนิคเครื่ องกลเรื อ 2
งานเทคนิคเครื่ องกลเรื อ 3
งานเทคนิคเครื่ องกลเรื อ 4
งานเทคนิคเครื่ องกลเรื อ …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.4 สาขางานเทคนิคเครื่ องกลเกษตร
รหัสวิชา
3101-2401
3101-2402
3101-2403
3101-2404
3101-2405
3101-2406
3101-2407
3101-2408
3101-2409
3101-2410
3101-2411
3101-2412
3101-2413
3101-2414
3101-2415
3101-2416
3101-2417
3101-2418
3101-2419
3101-2420

ชื่ อวิชา
งานบริ การเครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน
งานบริ การเครื่ องจักรกลงานสัตว์
เครื่ องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยว
เครื่ องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
เครื่ องสู บนํ้าและระบบส่ งถ่าย
งานเครื่ องจักรกลอาหาร
ระบบชลประทาน
งานแก้ปัญหาเครื่ องกลเกษตร
วิศวกรรมสํารวจ
งานไฟฟ้าในฟาร์ มและการควบคุม
งานฟาร์ มแทรกเตอร์
การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
งานเครื่ องมือขนถ่ายและขนส่ งผลิตผลทางการเกษตร
การถ่ายทอดกําลังเครื่ องจักรกลเกษตร
การใช้คอมพิวเตอร์ ในงานเครื่ องจักรกลเกษตร
เศรษฐศาสตร์ ในงานเครื่ องจักรกลเกษตร
การวางแผนและการบริ หารงานการเกษตร
การบรรจุหีบห่อผลิตผลเกษตร
เทคโนโลยีการแปรรู ปผลิตภัณฑ์การเกษตร
พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
1-6-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
3-0-3
2-3-3
2-0-2
2-0-2
2-3-3
2-3-3
2-0-2
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3101-2421
สิ่ งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
2-0-2
3101-2422
งานเครื่ องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร
2-3-3
3101-2423
การประยุกต์ระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่ องจักรกลเกษตร
2-3-3
3101*2401 ถึง 3101*2499 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3101-5401
งานเทคนิคเครื่ องกลเกษตร 1
3101-5402
งานเทคนิคเครื่ องกลเกษตร 2
3101-5403
งานเทคนิคเครื่ องกลเกษตร 3
3101-5404
งานเทคนิคเครื่ องกลเกษตร 4
3101-54XX งานเทคนิคเครื่ องกลเกษตร …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.5 สาขางานเทคนิคเครื่ องกลเรื อพาณิชย์
รหัสวิชา
3101-2501
3101-2502
3101-2503
3101-2504
3101-2505
3101-2506
3101-2507
3101-2508
3101-2509
3101-2510
3101-2511
3101-2512
3101-2513
3101-2514

ชื่ อวิชา
งานเครื่ องกลเรื อพาณิ ชย์
งานเครื่ องกลไฟฟ้าเรื อ
งานระบบปรับอากาศและเครื่ องทําความเย็น
งานเชื่อมประกอบและเครื่ องมือกล
เครื่ องจักรช่วย 1
เครื่ องจักรช่วย 2
เครื่ องสู บเรื อและระบบท่อทาง
ทักษะชาวเรื อ
โครงสร้างเรื อ
การดํารงชีพในเรื อและการช่วยชีวติ
การปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องต้น
การฝึ กภาคทะเล
งานซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรกลเรื อ
อิเล็กทรอนิกส์และการสื่ อสารเรื อ
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท–ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-0-2
2-0-2
2-3-3
2-0-2
2-0-2
2-3-3
1-2-2
1-6-3
2-3-3
1-3-2
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รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3101-2515
ภาษาอังกฤษพาณิ ชย์นาวี 1
1-3-2
3101-2516
ภาษาอังกฤษพาณิ ชย์นาวี 2
1-3-2
3101-2517
กฎหมายพาณิ ชย์นาวี
2-0-2
3101-2518
ว่ายนํ้า
0-3-1
3101-2519
ศิลปะป้องกันตัว
0-3-1
3101*2501 ถึง 3101*2599 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3101-5501
3101-5502
3101-5503
3101-5504
3101-55XX

ชื่ อวิชา
งานเทคนิคเครื่ องกลเรื อพาณิ ชย์ 1
งานเทคนิคเครื่ องกลเรื อพาณิ ชย์ 2
งานเทคนิคเครื่ องกลเรื อพาณิ ชย์ 3
งานเทคนิคเครื่ องกลเรื อพาณิ ชย์ 4
งานเทคนิคเครื่ องกลเรื อพาณิ ชย์ …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.6กสาขางานเทคนิคซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3101-2601
การวิเคราะห์ความเสี ยหายของตัวถังรถยนต์
2-3-3
3101-2602
เทคโนโลยีการซ่อมตัวถังรถยนต์
2-3-3
3101-2603
เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต์
2-3-3
3101-2604
เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอร์กลาส
2-3-3
3101-2605
เทคโนโลยีการซ่อมสี และพ่นสี รถยนต์
2-3-3
3101-2606
ปั ญหาพิเศษงานซ่อมสี รถยนต์
2-3-3
3101-2607
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
2-0-2
3101-2608
การประกันภัยรถยนต์
2-0-2
3101-2609
ธุรกิจศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
2-0–2
3101-2610
การบริ หารศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
2-0–2
3101*2601 ถึง 3101*2699 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ของภูมิภาค
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3101-5601
3101-5602
3101-5603
3101-5604
3101-56XX

ชื่ อวิชา
งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ 1
งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ 2
งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ 3
งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ 4
งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.7 สาขางานบํารุงรักษาเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3100-0114
การขนถ่ายวัสดุ
1-2-2
3101-2201
งานบริ การเทคโนโลยีเครื่ องกลต้นกําลัง
2-3-3
3101-2202
เครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
2-3-3
3101-2204
งานบริ การเครื่ องทําความเย็นอุตสาหกรรม
2-3-3
3101-2205
งานบริ การเครื่ องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2-3-3
3101-2209
การทําความเย็นอุตสาหกรรม
3- 0 - 3
3101-2210
การปรับอากาศอุตสาหกรรม
3-0-3
3101-2212
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
2-0-2
3101-2701
งานบริ การระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2-3-3
3101-2702
งานบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2-3-3
3101-2703
งานส่ งถ่ายความร้อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2-3-3
3101-2704
งานจัดการและการวางแผนบํารุ งรักษาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
2-3-3
3111-2106
ระบบปั๊มและงานท่อ
2-0-2
3101*2701 ถึง 3101*2799 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3101-5701
งานบํารุ งรักษาเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 1
*-*-*
3101-5702
งานบํารุ งรักษาเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2
*-*-*
3101-5703
งานบํารุ งรักษาเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 3
*-*-*
3101-5704
งานบํารุ งรักษาเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 4
*-*-*
3101-57XX งานบํารุ งรักษาเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า…
*-*-*
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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2.3.8 สาขางานเทคนิคเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3101-2801
ระบบขนส่ งทางราง
2-0-2
3101-2802
การจัดการระบบขนส่ งทางราง
2-0-2
3101-2803
ล้อและระบบรองรับนํ้าหนักรถไฟ
2-3-3
3101-2804
ระบบเบรกรถไฟ
2-3-3
3101-2805
ระบบปรับอากาศรถไฟ
2-3-3
3101-2806
บริ หารงานบํารุ งรักษาเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
2-3-3
3101-2807
งานซ่อมบํารุ งเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
1-3-2
3101*2801 ถึง 3101*2899 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3101-5801
งานเทคนิคเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง 1
*-*-*
3101-5802
งานเทคนิคเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง 2
*-*-*
3101-5803
งานเทคนิคเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง 3
*-*-*
3101-5804
งานเทคนิคเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง 4
*-*-*
3101-58XX งานเทคนิคเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง …
*-*-*
2.3.9 สาขางานเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้ า
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3101-2901
ระบบผลิตไฟฟ้า
1-2-2
3101-2902
งานควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าไอนํ้า
2-3-3
3101-2903
งานควบคุมระบบกังหันไอนํ้า
2-3-3
3101-2904
งานควบคุมระบบเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
2-3-3
3101-2905
งานจัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพนํ้าในระบบผลิตไฟฟ้า
1-3-2
3101-2906
งานควบคุมระบบกําจัดก๊าซและนํ้าเสี ย
1-3-2
3101-2907
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้า
2-0-2
3101-2908
งานเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้าจําลอง
2-0-2
3101-2909
งานเดินเครื่ องโรงไฟฟ้า
2-3-3
3101*2901 ถึง 3101*2999 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3101-5901
งานเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้า 1
3101-5902
งานเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้า 2
3101-5903
งานเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้า 3
3101-5904
งานเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้า 4
3101-59XX งานเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้า …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.10 สาขางานยานยนต์ ไฟฟ้ า
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3101-3001
เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
3-0-3
3101-3002
งานระบบขับเคลื่อนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า
2-3-3
3101-3003
งานระบบเครื่ องล่างยานยนต์ไฟฟ้า
1-3-2
3101-3004
งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า
2-3-3
3101-3005
แบตเตอรี่ และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า
1-3-2
3101-3006
ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
1-3-2
3101-3007
งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า
2-3-3
3101-3008
การบริ หารจัดการธุ รกิจบริ การยานยนต์ไฟฟ้า
1-3-2
3101-3009
เทคโนโลยีความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า
1-2-2
3101*3001 ถึง 3101*3099 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะด้านของสถานประกอบการ * - * - *
หรื อตามยุทธศาสตร์ ของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ท-ป-น
3101-6001
งานยานยนต์ไฟฟ้า 1
*- *-*
3101-6002
งานยานยนต์ไฟฟ้า 2
*- *-*
3101-6003
งานยานยนต์ไฟฟ้า 3
*- *-*
3101-6004
งานยานยนต์ไฟฟ้า 4
*- *-*
3101-60xx
งานยานยนต์ไฟฟ้า....
*- *-*
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สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่า 12 หน่ วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาร่ วมวิเคราะห์
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงค์รายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิ บายรายวิชา ที่ สอดคล้องกันระหว่างสมรรถนะวิชาชี พสาขางานกับลักษณะ
การปฏิ บตั ิงานจริ งในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหน่ วยกิ ตและเวลาที่ใช้ในการฝึ กอาชี พในแต่ละ
รายวิชาเพื่อนําไปจัดแผนการฝึ กอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยให้ใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการ ไม่นอ้ ยกว่า 54 ชัว่ โมง มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
2.4 ฝึ กประสบการณ์ ทกั ษะวิชาชี พ (4 หน่วยกิต)
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3101-8001 หรื อรายวิชา 3101-8002 และ 3101 -8003
รหัสวิชา
3101-8001
3101-8002
3101-8003

ชื่ อวิชา

ท-ป-น
* - * -4
*-*-2
*-*-2

ฝึ กงาน
ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชี พ จํานวน 4 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 3101-8501 หรื อรายวิชา 3101-8502 และ 3101-8503
รหัสวิชา
3101-8501
3101-8502
3101-8503

ชื่ อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต

ให้เลื อกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
พุ ท ธศัก ราช 2557 ทุ ก ประเภทวิช า สาขาวิช าและหมวดวิช า โดยต้องไม่เป็ นรายวิช าที่ เคยศึ ก ษามาแล้ว
และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้ศึกษาโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษา

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ )
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อสถานประกอบการจัด
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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หน้าว่าง
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วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0005
3100-0006
3100-0007
3100-0008
3100-0009

งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิ กส์
วัสดุช่าง
งานวัดละเอียด
งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทัว่ ไป
งานเชื่อมและโลหะแผ่น
งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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3100-0001

งานเทคนิคพื้นฐาน
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้น
2. มีทกั ษะเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แก้ปัญหา และนําไปประยุกต์ใช้กบั งานอื่นได้
3. มี เจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดี ในการทํางานด้วยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณี ต เรี ยบร้ อย ละเอี ยด
รอบคอบ เป็ นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การใช้ การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและเครื่ องมือกลเบื้องต้นในการผลิตชิ้นงาน
2. ใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ และเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. ปรับแต่ง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่ องมือกลในงานช่างเครื่ องกล
4. ร่ า งแบบบนชิ้ น งาน แปรรู ป ขึ้ น รู ป ประกอบ และปรั บ ชิ้ น งานโลหะด้ว ยเครื่ อ งมื อ (Hand tools)
และเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การใช้ การบํารุ งรั กษาเครื่ องมื อ (Hand tools) และเครื่ องมื อกลเบื้ องต้น ความปลอดภัย
ในการปฏิ บตั ิ งาน งานวัดและตรวจสอบ งานร่ างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลี ยว
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น และงานประกอบ
3100-0002

เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อนและแบบสัง่ งาน
3. มีเจตคติ ที่ดี ในการปฏิ บตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใช้เครื่ องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิ คเบื้องต้น มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิ ค เส้น ตัวเลข
ตัวอักษร มาตราส่ วน องค์ประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขี ยนแบบ การใช้อุปกรณ์ เขี ยนแบบเบื้ องต้น
การเขียนเส้น มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์งานช่างอุตสาหกรรม การใช้มาตราส่ วน การบอกขนาดมิติ การสร้าง
รู ป ทรงเรขาคณิ ต ภาพสองมิ ติ ภาพสามมิ ติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3
ภาพพิกทอเรี ยล (Pictorial) ภาพตัด ภาพช่วย ภาพคลี่เบื้องต้น การบอกขนาดมิติที่ซบั ซ้อน และแบบสัง่ งาน การอ่าน
สัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม
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3100-0003

งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการไฟฟ้ าและอิ เล็กทรอนิ กส์ เบื้ องต้น เครื่ องมื อวัดทางไฟฟ้ า วัส ดุ อุ ปกรณ์ วงจรไฟฟ้ า
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3. มี เจตคติ ที่ ดี ปฏิ บ ั ติ ง านอย่ า งประณี ตเรี ยบร้ อ ย มี ร ะเบี ย บวิ นั ย อดทน มี กิ จ นิ สั ย ในการทํา งาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น วิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
2. ใช้เครื่ องมือวัดทางไฟฟ้า วัสดุ อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ หลักการของทฤษฎี ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์เบื้ องต้น มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความต้านทาน ตัวนํา ฉนวน แหล่งกําเนิดไฟฟ้ า หน่วยวัดไฟฟ้ า การใช้เครื่ องมือวัดไฟฟ้ า
เบื้ องต้น สั ญ ลัก ษณ์ แ ละอุ ป กรณ์ ติ ด ตั้งไฟฟ้ า สายไฟฟ้ า อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน และการต่ อ สายดิ น การทํา งานของ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าขนาดเล็ก โครงสร้ าง สัญลักษณ์ คุ ณสมบัติ และวงจรใช้งานของตัวต้านทาน คาปาซิ เตอร์ อิ นดักเตอร์
ไดโอด ทรานซิ สเตอร์ เอสซี อาร์ วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ หม้อแปลงไฟฟ้ า สวิตช์ ขั้วต่อสาย ปลัก๊ แจ๊ค รี เลย์
ลําโพง ไมโครโฟน เครื่ องมือกล หัวแร้งบัดกรี คีม ไขควง การใช้เครื่ องมือวัดพื้นฐานที่จาํ เป็ นในทางอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมิเตอร์ เครื่ องจ่ายกําลังงานไฟฟ้ า เครื่ องกําเนิ ดสัญญาณ และออสซิ ลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
3100-0004

วัสดุช่าง
2-0-2
(Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจําแนกชนิ ด การแบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. สามารถจําแนก เลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิด แบ่งกลุ่ม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใช้งานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้ ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจสอบ ป้องกันการกัดกร่ อนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่ อนและการป้องกันวัสดุ
ชนิ ดต่าง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิ พลของธาตุต่าง ๆ ที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้ อเพลิง
และสารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุสงั เคราะห์ การตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น
3100-0005

งานวัดละเอียด
1-2-2
(Precision Measurements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของงานวัดละเอียด การใช้เครื่ องมือวัด และตรวจสอบกับงานชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. สามารถเลือกใช้ บํารุ งรักษาเครื่ องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อการทํางานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวัดละเอียด การใช้เครื่ องมือวัดและตรวจสอบงานชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. เลือกใช้ บํารุ งรักษา เครื่ องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หน้าที่ การใช้งาน และบํารุ งรักษา เครื่ องมือวัด
ละเอี ยด แบบมี สเกลและแบบดิ จิต อล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับนํ้า เครื่ องมื อวัดละเอี ยดแบบเลื่ อนได้มีส เกล
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่ องมือวัดละเอียดแบบถ่ายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริ ง
วัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่ องมื อวัดละเอี ยดแบบค่ าคงที่ เกจก้ามปู เกจทรงกระบอก เกจบล็อก เกจวัดเกลี ยว
บรรทัดตรวจสอบความเรี ยบ เกจวัดความเรี ยบผิว
3100-0006

งานชิ้นส่ วนเครื่ องกลทั่วไป
1-3-2
(General Machine Elements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. สามารถวางแผนปฏิ บัติ ก ารถอดประกอบ ติ ด ตั้ง และปรั บ ตั้งชิ้ น ส่ ว นยึ ด ประสาน ชิ้ น ส่ ว นทั่ว ไป
และชิ้นส่ วนส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. มี เจตคติ ที่ดีในการปฏิ บ ัติงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มี กิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่ องมือกล
2. วางแผน เตรี ยมงาน ตรวจวิเคราะห์การถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นส่ วนยึดประสาน ชิ้นส่ วนทัว่ ไป
และชิ้นส่ วนส่ งกําลังเครื่ องมือกล
3. บํารุ งรักษาชิ้นส่ วนเครื่ องกลตามหลักการการใช้งาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่วยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบในงาน
สวม การถอดประกอบ การติ ดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยทัว่ ไป การวางแผนปฏิบตั ิการ การถอดประกอบ
ชิ้นส่ วนยึดประสานและชิ้ นส่ วนทัว่ ไป สลัก สกรู โบลต์และนัต หมุดยํ้า สปริ ง กลไก การถอดประกอบชิ้ นส่ วน
ส่ ง กํา ลัง เพลา ลิ่ ม สไปลน์ รองลื่ น ตลับ ลู ก ปื น เฟื อง สายพานและพู ล เลย์ ลู ก เบี้ ยว คลัต ช์ คัป ปลิ ง เบรก
ความปลอดภัยเฉพาะงาน
3100-0007

งานเชื่ อมและโลหะแผ่ น
1-3-2
(Welding and Sheet Metal)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น
2. สามารถเขี ยนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมือ อุปกรณ์ข้ ึ นรู ป ประกอบงานโลหะแผ่น เตรี ยมชิ้ นงาน
งานเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวที
3. มี เจตคติ ที่ดีในการปฏิ บ ัติงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มี กิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น
2. เขียนแบบแผ่นคลี่ จัดเตรี ยมเครื่ องมืออุปกรณ์ ขึ้นรู ป ประกอบงานโลหะแผ่นตามแบบ
3. เชื่อมไฟฟ้า และเชื่อมแก๊ส แล่นประสานแผ่นเหล็กกล้า รอยต่อชนและต่อตัวทีตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการเชื่ อมแก๊สและเชื่ อมไฟฟ้ าเบื้ องต้น การแล่นประสาน การเชื่ อมแผ่น
เหล็กกล้าในตําแหน่งท่าเชื่ อมต่าง ๆ รอยต่อชน ตัวที และต่อหน้าแปลน งานโลหะแผ่นเบื้ องต้น การเขี ยนแผ่นคลี่
อย่างง่าย การขึ้นรู ป การประกอบชิ้นงานโลหะแผ่น
3100-0008

งานคอมพิวเตอร์ เบื้องต้ น
1-2-2
(Basic Computer)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ และกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป การใช้อินเทอร์เน็ตในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานอย่างเป็ นระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม จริ ยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิ วเตอร์ เบื้ องต้น ระบบปฏิ บตั ิ การโปรแกรม
สําเร็ จรู ปและอินเตอร์เน็ตในงานอาชีพ
2. ใช้ระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสําเร็ จรู ปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ การใช้ค อมพิ ว เตอร์ เบื้ อ งต้น การใช้ร ะบบปฏิ บัติ ก าร การใช้ โ ปรแกรม
ประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางคํานวณ การใช้โปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรื อการใช้
โปรแกรมสําเร็ จรู ปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชี พ การใช้อินเทอร์ เน็ตสื บค้นข้อมูล จริ ยธรรม และ ความรับผิดชอบ
ในการใช้คอมพิวเตอร์กบั งานอาชีพ
3100-0009

งานเครื่ องมือกลเบื้องต้ น
1-3-2
(Basic Machine Tools)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ ในงานเครื่ องมือกลพื้นฐาน
2. สามารถปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้น
3. มี เจตคติ และมี กิจนิ สัยที่ ดีในการทํางาน ด้วยความละเอี ยดรอบคอบ ปลอดภัย เป็ นระเบี ยบ สะอาด
ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ การบํารุ งรักษา การปรับตั้ง การใช้งาน เครื่ องมื อ กล
พื้นฐานตามคู่มือ
2. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ด้วยเครื่ องมือกลเบื้องต้นตามแบบสัง่ งาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับ การจําแนกชนิ ด ส่ วนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุ งรักษาและหลักความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงานกับเครื่ องมือกลพื้นฐาน การคํานวณค่า ความเร็ วรอบ ความเร็ วตัด อัตราการป้ อน องค์ประกอบที่จาํ เป็ น
ในการปฏิบตั ิงาน งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ ตามแบบสัง่ งาน และหลักความปลอดภัย
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
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การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก
การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
คอมพิวเตอร์เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

3100-0101
3100-0102
3100-0103
3100-0104
3100-0105
3100-0106
3100-0107
3100-0108
3100-0109
3100-0110
3100-0111
3100-0112
3100-0113
3100-0114
3100-0115
3100-0116
3100-0117
3100-0118
3100-0119
3100-0120

กลศาสตร์วิศวกรรม
กลศาสตร์ของไหล
กลศาสตร์เครื่ องจักรกล
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
ความแข็งแรงของวัสดุ
ชิ้นส่ วนเครื่ องกล
การส่ งถ่ายกําลัง
การส่ งถ่ายความร้อน
เทอร์โมไดนามิกส์
วัสดุอุตสาหกรรม
โลหะวิทยา
การทดสอบวัสดุ
กรรมวิธีการผลิต
การขนถ่ายวัสดุ
มาตรวิทยาวิศวกรรม
การออกแบบเครื่ องจักรกล
การควบคุมคุณภาพ
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
การบริ หารงานอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
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3100-0121
3100-0122
3100-0123
3100-0124
3100-0125
3100-0126
3100-0127
3100-0128

การศึกษางาน
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ธุรกิจอุตสาหกรรม
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การจัดการความปลอดภัย
การออกแบบเบื้องต้น
ระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้น
การจัดการระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้น

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

3100-0201
3100-0202
3100-0203
3100-0204
3100-0205
3100-0206
3100-0207
3100-0208

เคมีส่ิ งแวดล้อมเบื้องต้น
จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น
กลศาสตร์ของไหลและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น
เทคนิคการควบคุมและบําบัดนํ้าเสี ย
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือน
เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสี ย
เทคโนโลยีสะอาดสําหรับช่างเทคนิค

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

3100-0301
3100-0302

ทฤษฎีโครงสร้าง
การสํารวจเพื่อการก่อสร้าง

3-0-3
2-2-3

3100-0601
3100-0602
3100-0603
3100-0604

เคมีทว่ั ไป
เคมีอินทรี ยท์ ว่ั ไป
เคมีฟิสิ กส์ทวั่ ไป
เคมีวิเคราะห์ทว่ั ไป

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ การจัด การองค์ ก าร หลัก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลัก การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชี พ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ขององค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ มผลผลิ ต การจัด การ
ความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การนํากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ และสารสนเทศ
การสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคื น ส่ งผ่าน จัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสารข้อมู ล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช้ค อมพิ วเตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนิ นการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชี พ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ค อมพิ วเตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมในการสื บ ค้น และสื่ อ สารข้อมู ลสารสนเทศผ่ านระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บ ค้น ข้อ มู ล สารสนเทศ การจัด เก็ บ ค้น คื น ส่ งผ่ า นและจัด ดํา เนิ น การข้อ มู ล สารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3001-2002

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2-2-3
(Computer Programming)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอาชีพ
3. มี เจตคติ ที่ดีในการปฏิ บ ัติงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มี กิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. เขียนผังโครงสร้าง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ในงานอาชีพ
4. จัดทําเอกสารประกอบการใช้งานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ พื้ นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสร้ าง ผังงาน การเขี ยน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดว้ ยภาษาเชิ งโครงสร้างหรื อภาษาเชิ งวัตถุ (เช่ น ภาษา C++, JAVA หรื ออื่น ๆ Data Type,
Operators, Input/Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ File Handling)
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3001-2003

ระบบฐานข้ อมูลเบื้องต้ น
2-2-3
(Introduction to Database System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจพื้นฐานระบบฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปจัดการระบบฐานข้อมูล
3. มี เจตคติ ที่ดีในการปฏิ บ ัติงานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มี กิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานระบบฐานข้อมูลและการจัดการระบบฐานข้อมูล
2. ประยุกต์ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลในงานอาชีพ
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล
4. ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปจัดการระบบฐานข้อมูล
5. จัดทําเอกสารและคู่มือการใช้งานและพัฒนาโปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System) ระบบ
ฐานข้อ มู ล (Database System) แบบจําลองข้อมู ล (Data Modeling) ฐานข้อมู ลเชิ งสัม พัน ธ์ (Relational Database
System) ภาษาสอบถามฐานข้อมูล (Database Query Language) การออกแบบฐานข้อมูล การทําให้เป็ นบรรทัดฐาน
(Normalization) การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ประบบฐานข้อมู ล การสื บค้นข้อมูล สารสนเทศเพื่ อพัฒ นางานอาชี พ
ด้วยคอมพิวเตอร์
3001-2004

คอมพิวเตอร์ กราฟิ ก
2-2-3
(Computer Graphics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟิ ก ซอฟต์แวร์กราฟิ ก และระบบสื่ อสารกราฟิ ก
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปกราฟิ ก
3. สามารถสื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
4. มีเจตคติ ที่ดี ในการปฏิ บตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟิ ก ซอฟต์แวร์กราฟิ ก และระบบสื่ อสารกราฟิ ก
2. วิเคราะห์และประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปกราฟิ กในงานอาชีพ
3. สื บค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ เทคนิ คพื้ นฐานของกราฟิ ก โครงสร้างซอฟต์แวร์ กราฟิ ก การใช้ตวั ประสาน
โปรแกรมประยุกต์กราฟิ ก (Graphic Application Programming Interface) แบบจําลองสี (Color Model), ระบบพิกดั
(Co-ordinate), การย่ อ -ขยาย (Scaling), การห มุ น (Rotation), Translation, Viewing Transformation, Clipping,
ระบบกราฟิ ก, Raster and Vector Graphic Systems, การสื่ อสารกราฟิ ก (Graphic Communications), แบบจําลอง
เชิ งเรขาคณิ ต (Geometric Modeling), เทคนิ คการให้แสงและเงา (Rendering), พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวด้วย
คอมพิ วเตอร์ (Computer Animation), การสร้างภาพนามธรรม (Visualization), ภาพเสมื อนจริ ง (Virtual Reality),
Computer Vision และการใช้โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป กราฟิ ก การสื บ ค้น ข้อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ พัฒ นางานอาชี พ
ด้วยคอมพิวเตอร์
3001-2005

การออกแบบโปรแกรมใช้ คอมพิวเตอร์ ช่วย
2-2-3
(Computer Assistance in Designs)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2. สามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานอาชีพ
3. มีเจตคติ ที่ดี ในการปฏิ บตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
2. ติ ดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบและประยุกต์ใช้โปรแกรมช่ วยในการออกแบบและเขี ยนแบบภาพ 2 มิ ติ
และ 3 มิติในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับ โปรแกรมช่ วยในการออกแบบและเขี ยนแบบ การใช้ชุดคําสั่งในการสร้างภาพ
2 มิติ และ 3 มิติ การใช้คาํ สั่งในการแก้ไขปรับปรุ ง การแปลง (Transform) การจัดการภาพ การกําหนดขนาดและ
สัญลักษณ์ การจัดการไฟล์ การพิมพ์ (Print)
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3001-2006

คอมพิวเตอร์ เพื่องานออกแบบสถาปัตยกรรม
2-2-3
(Computer for Architectural Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก ในการออกแบบสถาปั ตยกรรม และนําเสนอผลงาน
สถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้โ ปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ก ราฟิ ก ในการออกแบบสถาปั ต ยกรรม และนําเสนอผลงาน
สถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีเจตคติ ที่ดี ในการปฏิ บตั ิ งานอย่างประณี ตเรี ยบร้ อย มี ระเบี ยบวินัย อดทน มีกิจนิ สัยในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การใช้โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก ในการออกแบบสถาปั ต ยกรรม
และการนําเสนอผลงาน
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิ ก ในการออกแบบสถาปัตยกรรม และการนําเสนอผลงาน
3. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับเจตคติ และกิ จนิ สั ยที่ ดี ในการทํางานด้วยความประณี ต เรี ยบร้ อยเป็ นระเบี ย บ
สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่ อสัตย์และรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เกี่ ย วกับ หลัก การพื้ น ฐานของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ ก การใช้โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ก ราฟิ กในการออกแบบสถาปั ต ยกรรม และนํ า เสนอผลงานการออกแบบสถาปั ตยกรรม
ด้วยคอมพิวเตอร์
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101

กลศาสตร์ วศิ วกรรม
3-0-3
(Engineering Mechanics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการคํานวณแรงในโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล หาคุณสมบัติของรู ปทรงเรขาคณิ ตที่เกี่ยวกับ
สถิตศาสตร์ และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3. มี เจตคติ ที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุ ผลทางวิ ท ยาศาสตร์ ในการแก้ปั ญ หา มี ความละเอี ย ด
รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณแรง โมเมนต์บนระนาบ ปริ ภูมิโดยใช้เวกเตอร์ และเครื่ องคํานวณช่วย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แรงในชิ้นส่ วนโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงกระจาย และสถิตศาสตร์ของไหล
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการหาจุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยของรู ปทรงเรขาคณิ ต
5. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงเสี ยดทานในเครื่ องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ วิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิ ตศาสตร์ และเวกเตอร์ ช่วย เกี่ ยวกับ
ระบบของแรง ชนิ ดของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสร้างและหลักการวิเคราะห์
เบื้ องต้น แรงกระจาย สถิตศาสตร์ ของไหล จุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่ อย และความเสี ยดทาน
การแก้ปัญหาโจทย์สถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3100-0102

กลศาสตร์ ของไหล
3-0-3
(Fluid Mechanics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ และหลักของพลังงานของไหล
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุผลของกลศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับของไหล มีความ
ตระหนักถึงประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสถิตศาสตร์และพลังงานของไหล
2. ประยุกต์ใช้หลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติของของไหล ความหนื ด การสมดุลของของไหลที่อยู่น่ิ ง การหาแรงกระทํากับ
วัต ถุที่ จม แรงพยุง และแรงลอยตัว สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการการไหลต่ อเนื่ อง สมการการไหล
สมํ่าเสมอ การไหลในท่อ การไหลในท่อโค้ง และการวัดอัตราการไหล
3100-0103

กลศาสตร์ เครื่ องจักรกล
3-0-3
(Machinery Mechanics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของกลไก การหาความเร็ วและความเร่ งของกลไกเครื่ องจักรกล
2. สามารถหาการเคลื่อนที่ ความเร็ วและความเร่ งของกลไกเครื่ องจักรกลโดยวิธีกราฟิ ก และการคํานวณ
3. มี เจตคติ ที่ดี ในการสื บค้นความรู ้ เกี่ ยวกับ การทํางานของกลไกและใช้เหตุ ผลของกลศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่ องจักรกล มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความประณี ตรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของกลไก การหาความเร็ วและความเร่ งของกลไกเครื่ องจักรกล
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการหาการเคลื่อนที่ ความเร็ วและความเร่ งของกลไกเครื่ องจักรกลโดยวิธีกราฟิ ก
และการคํานวณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการทํางานของกลไกเครื่ องจักรกล การคํานวณเกี่ยวกับระบบส่ งกําลังเชิ งกล สายพาน
เชื อ ก สลิ ง โซ่ เฟื อง การเคลื่ อ นที่ ข องจุ ด และเส้น การเคลื่ อนที่ ข องชิ้ น ส่ วนหรื อกลไกเครื่ อ งจักรกล การหา
ความเร็ วและความเร่ งในเครื่ องจักรกลโดยวิธีกราฟิ กและวิธีคาํ นวณ
3100-0104

นิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์
2-2-3
(Pneumatics and Hydraulics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม
2. สามารถออกแบบ ติดตั้ง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ ทั้งแบบเชิงกลและแบบไฟฟ้า
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้เกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ และมีกิจนิสัย
ในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม
2. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบเชิงกลตามเงื่อนไขของงาน
3. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบไฟฟ้าตามเงื่อนไขของงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การออกแบบและติ ดตั้งระบบนิ วแมติ กส์ หลักการทํางานเบื้ องต้นของระบบ
นิ วแมติ กส์ อุปกรณ์ ในระบบนิ วแมติ กส์ ปั๊ มลม วาล์ว อุปกรณ์ ทาํ งานรวมทั้งระบบสุ ญญากาศ การเขี ยนผังวงจร
นิ วแมติ กส์และการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิ วแมติกส์แบบทํางานต่อเนื่ อง อุปกรณ์ไฟฟ้ า
และโซลิ นอยด์วาล์ว การออกแบบและเขี ยนวงจรนิ วแมติ กส์ ควบคุ มการทํางานด้วยรี เลย์ไฟฟ้ าและโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) การบํารุ งรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบนิวแมติกส์
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การออกแบบและติ ดตั้งระบบไฮดรอลิกส์ หลักการทํางานเบื้ องต้นของระบบ
ไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ ในระบบไฮครอลิ กส์ นํ้ามันไฮดรอลิ กส์ ชุ ดต้นกําลัง วาล์ว และ อุปกรณ์ ทาํ งาน การเขี ยน
ผังวงจรไฮดรอลิกส์ การออกแบบและเขี ยนวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยรี เลย์ไฟฟ้ า และโปรแกรมเมเบิ ลลอจิ ก
คอนโทรล (PLC) การบํารุ งรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบไฮดรอลิกส์
3100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ
3-0-3
(Strength of Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครี ยด และสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพิ นิจชิ้ นส่ วน
โครงสร้างและเครื่ องจักรกล
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้และใช้หลักเหตุผลของกลศาสตร์ ของแข็งในการแก้ปัญหา มีความตระหนักถึง
ความปลอดภัยและความคุม้ ค่าของวัสดุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของความเค้น ความเครี ยดและสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของชิ้ นส่ วนเนื่ องจากอุณหภู มิ การต่อกันโดยใช้
แนวเชื่อมและหมุดยํ้า
3. แสดงความรู ้ เกี่ ย วกับ หลัก การคํานวณความแข็ งแรงของภาชนะความดัน เพลารั บ แรงและทอร์ ก
คานรับแรงและโมเมนต์ดดั
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ แนวคิ ดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
และความเครี ยดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุก มอดูลสั ความยืดหยุ่น ความเค้นเนื่ องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ความเค้นในวัสดุซ่ ึ งต่ อกันโดยการเชื่ อมและโดยการใช้หมุดยํ้า ความเค้นในภาชนะความดัน การบิ ดของเพลา
ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ความเค้นดัดและความเค้นเฉื อนในคาน การหาระยะแอ่นตัว
ของคานโดยวิธีโมเมนต์ร่วมกับพื้นที่ พื้นฐานการรวมความเค้น การประยุกต์ความรู ้ในงานอาชีพ
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3100-0106

ชิ้นส่ วนเครื่ องกล
3-0-3
(Machine Elements)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจชนิด หน้าที่ มาตรฐาน และแหล่งสารสนเทศของชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. สามารถคํานวณและเลือกใช้ชิ้นส่ วนเครื่ องกลในการออกแบบ การผลิต และการซ่อมบํารุ ง
3. มี เจตคติ ที่ ดีในการสื บค้นสารสนเทศของชิ้ นส่ วนเครื่ องกล มี ค วามตระหนักถึ งประสิ ทธิ ภ าพ และ
ประสิ ทธิ ผลของการใช้ชิ้นส่ วนเครื่ องกล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิด หน้าที่ และมาตรฐานของชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. คํานวณและเลือกใช้ชิ้นส่ วนเครื่ องกลในการออกแบบ การผลิต และการซ่อมบํารุ ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิ ด หน้าที่ มาตรฐาน และแหล่งสารสนเทศของชิ้นส่ วนเครื่ องกล รวมทั้งการคํานวณและ
เลื อ กใช้ในการออกแบบ การผลิ ต และการซ่ อมบํารุ งทางเครื่ องกล ชิ้ น ส่ วนต่ อยึ ด ที่ ใช้ห ลักการของลิ่ ม สลัก
เพลาเรี ยว สไปลน์ ชิ้นส่ วนยึดประสานด้วยเกลียว ชิ้นส่ วนส่ งกําลัง เช่น สปริ ง เฟื อง คลัตซ์ สายพาน โซ่กาํ ลัง เพลา
รองลื่น ตลับลูกปื นและการหล่อลื่น การคํานวณงานสวมระบบไอเอสโอ
3100-0107

การส่ งถ่ ายกําลัง
3-0-3
(Power Transmission)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ ว และความเร่ งของชิ้นส่ วนส่ งกําลังเชิงกล
2. สามารถคํานวณและทดสอบการทํางานของระบบส่ งถ่ายกําลังเชิงกล
3. มี เจตคติ ที่ ดี ใ นการสื บ ค้น ความรู ้ เกี่ ย วกับ กลไกการทํางานของระบบส่ งถ่ า ยกํา ลัง และมี กิ จนิ สั ย
ในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ ว และความเร่ งของชิ้นส่ วนส่ งกําลังเชิงกล
2. คํานวณและทดสอบการทํางานของระบบส่ งถ่ายกําลังเชิงกลตามหลักการการส่ งถ่ายกําลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการทดสอบรวมทั้งการคํานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความเร็ ว และความเร่ งของระบบ
ส่ งถ่ายกําลังเชิ งกล ประกอบด้วย ขบวนเฟื อง เฟื องและโซ่ สายพาน ลูกเบี้ ยว คัปปลิง และระบบส่ งถ่ายกําลัง
เชิงกลในงานอาชีพ
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3100-0108

การส่ งถ่ ายความร้ อน
2-0-2
(Heat Transfer)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการถ่ายเทความร้อนโดยการนํา การพา และการแผ่รังสี
2. สามารถคํานวณและทดสอบการถ่ายเทความร้อนของวัสดุและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของความร้อน ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน
มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถ่ายเทความร้อนโดยการนํา การพา และการแผ่รังสี
2. คํานวณและทดสอบการถ่ายเทความร้อนของวัสดุและอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการคํานวณการส่ งถ่ายความร้อนโดยการนําความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสี
ความร้อน การนําความร้อนเมื่อสภาวะต่างๆ คงที่ แบบหนึ่ งมิติ สองมิติ และสามมิติ การพาความร้อนแบบอิสระ
การพาความร้อนแบบบังคับ การแผ่รังสี ความร้อน การดูดกลืน และการแผ่กระจายความร้อนของวัตถุดาํ อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อน
3100-0109

เทอร์ โมไดนามิกส์
3-0-3
(Thermodynamics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกระบวนการ
2. สามารถวิเคราะห์กระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ และตระหนักถึงประสิ ทธิ ภาพของการใช้พลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกระบวนการ
2. วิเคราะห์กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ และวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ หลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติของสารบริ สุทธิ์ สถานะแก๊สอุดมคติ
กฎของอุ ณ หพลศาสตร์ สเกลอุ ณ หภู มิ พลังงาน ระบบควบคุ ม เอนทัล ปี (Enthalpy) เอนโทรปี (Entropy)
กระบวนการวัฏจักรและวัฏจักรทวน วัฏจักรกําลังเบื้องต้น วัฏจักรเครื่ องอัดอากาศ
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3100-0110

วัสดุอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Materials)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการแบ่งกลุ่ม สมบัติ และการใช้งานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุ และเลือกใช้วสั ดุได้เหมาะสมกับประเภทของงาน
3. มี เจตคติ ที่ ดี ในการสื บ ค้น ความรู ้ เกี่ ยวกับ วัส ดุ ศ าสตร์ ตระหนักถึ งประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามประหยัด
มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอ่านและเขียนรหัสวัสดุตามมาตรฐาน ISO, JIS, DIN, BS, AISI, และ มอก.
2. วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใช้วสั ดุได้เหมาะสมกับประเภทของงาน
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการปรับปรุ งสมบัติ การใช้งานของโลหะและอโลหะ รวมทั้งการป้องกัน
การกัดกร่ อนของโลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ หลักการการแบ่ งกลุ่ม สมบัติ และการใช้งานของวัสดุ อุตสาหกรรม สมบัติทางกายภาพ
ทางกล และทางเคมีของโลหะ การปรับปรุ งสมบัติและการใช้งานของโลหะ การกัดกร่ อนในโลหะและการป้องกัน
สมบัติของอโลหะซึ่ งใช้ในงานอุตสาหกรรม วัสดุสงั เคราะห์ ระบบและสัญลักษณ์ของวัสดุตามมาตรฐานสากล
3100-0111

โลหะวิทยา
2-2-3
(Metallurgy)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจสมบัติทางโครงสร้างมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. เข้าใจหลักการวางแผนกระบวนการงานหล่อและชุบแข็ง การปรับปรุ งโครงสร้างของโลหะ
3. ปฏิบตั ิงานทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสร้าง
4. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุผลทางโลหะวิทยาในการแก้ปัญหา มีกิจนิ สยั ในการทํางาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสมบัติทางโครงสร้างมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดเตรี ยมชิ้นงานทดสอบความแข็ง
3. ทดสอบความแข็ง และการตรวจสอบโครงสร้าง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
และความเครี ยด อะตอมของอนุภาค โครงสร้างโมเลกุล โครงสร้างอสัณฐาน โครงสร้างผลึก ระบบโครงสร้างผลึก
ดัชนีมิลเลอร์ ทิศทางและระนาบในผลึก ข้อบกพร่ องในผลึก การเปลี่ยนรู ปของโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม่
การเติ บ โต (Grain growth) โลหะผสม กระบวนการแข็งตัวของโลหะ โครงสร้ างจากการแข็งตัวของงานหล่ อ
เฟสและแผนภาพสมดุล ของหนึ่งธาตุ สองธาตุ และสามธาตุ การปรับปรุ งพัฒนา และควบคุมโครงสร้างของโลหะ
ชนิดต่างๆ เหล็กหล่อ โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหะผสม
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมชิ้นงานและทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและจุลภาค
3100-0112

การทดสอบวัสดุ
1-2-2
(Testing Materials)
วิชาบังคับก่อน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไม่ทาํ ลาย
2. สามารถปฏิ บัติการและสรุ ปผลการทดสอบสมบัติของวัสดุ เกี่ ยวกับ ความเค้น การบิ ด การดัด การรั บแรง
กระแทก และการทดสอบแบบไม่ทาํ ลาย
3. มีเจตคติ ที่ดีในการสื บค้นความรู ้และใช้เหตุ ผลทางวัสดุ ศาสตร์ มี กิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรอบคอบ
ปลอดภัย มีจริ ยธรรมในการบันทึกและรายงานผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไม่ทาํ ลาย
2. ทดสอบสมบัติของวัสดุแบบทําลายและแบบไม่ทาํ ลาย
3. ทดสอบความแข็งด้วยเครื่ องทดสอบมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การทดสอบสมบัติและพฤติ กรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง การอัด การดัด
การเฉื อน การบิด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไม่ทาํ ลาย
3100-0113

กรรมวิธีการผลิต
2-0-2
(Manufacturing Process)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการการผลิตและการแปรรู ปวัสดุ
2. สามารถเลือกใช้กรรมวิธีการผลิตและปรับปรุ งลักษณะชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม
3. มี เจตคติ ที่ดีในการสื บค้นความรู ้ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีการผลิ ต มี กิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรอบคอบ
และปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการผลิตและการแปรรู ปวัสดุ
2. วิเคราะห์กรรมวิธีการผลิต และปรับปรุ งลักษณะชิ้นงานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตและแปรรู ปวัสดุ เช่น กระบวนการหล่อ, Mechanical Working, Electrical
Machining, Chemical Machining, และ Metal Cutting โดยเน้นถึ งหลักการทํางานของเครื่ องจักร ที่ ใช้ในการผลิ ต
แยกตามกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแต่ละกรรมวิธี
3100-0114

การขนถ่ ายวัสดุ
1-2-2
(Material Handling Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการระบบขนถ่ายวัสดุ
2. สามารถวางผัง ออกแบบ และเลือกใช้ระบบขนถ่ายในกระบวนการผลิตของแต่ละสาขาอาชีพ
3. มี เจตคติ ที่ ดี ใ นการสื บ ค้น ความรู ้ และจัด ระบบงานใช้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี กิ จ นิ สั ย ในการทํา งาน
ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการระบบขนถ่ายวัสดุ
2. วางผัง ออกแบบ และเลือกใช้ระบบขนถ่ายในกระบวนการผลิตของแต่ละอาชีพตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การวางผัง การออกแบบและเลือกใช้ระบบขนถ่ายวัสดุโดยพิจารณาความสําคัญ
ความหมาย องค์ประกอบ ประโยชน์และกฎเกณฑ์ การนํากฎเกณฑ์ไปใช้กบั ระบบ การขนถ่ายวัสดุ ระบบการ
ขนถ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง ระบบสายพาน สกรู ขนถ่าย ระบบขนถ่ายด้วยนํ้าหนักตัวเอง ระบบขนถ่ายด้วยแรงเขย่า
ระบบขนถ่ายด้วยนิวแมติกส์ ระบบขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้รางอุปกรณ์ช่วยขนส่ ง โกดัง และสโตร์
3100-0115

มาตรวิทยาวิศวกรรม
1-2-2
(Engineering Metrology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการวัดและการสอบเทียบ
2. สามารถวัดและตรวจสอบปริ มาณด้วยเครื่ องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟ้า เคมี แสง เสี ยง และสัน่ สะเทือน
3. สามารถบํารุ งรักษาเครื่ องมือวัดและอุปกรณ์
4. มีเจตคติและกิจนิ สยั ที่ดีในการทํางานด้วยความประณี ต รอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีจริ ยธรรมในการสรุ ปและรายงานผล
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในการวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยา
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟ้า เคมี แสง เสี ยง และสัน่ สะเทือน
3. วัดและตรวจสอบปริ มาณด้วยเครื่ องมือวัด
4. สอบเทียบเครื่ องมือวัดในงานวิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม บทบาท และความสําคัญ
ของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ ยวกับการชัง่ ตวง วัด ของประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14000
และ HACCP หลักการวัด มาตรฐาน ระบบของการวัด ปริ มาณ และหน่ วยนิ ยามศัพท์มาตรวิทยา วิธีการวัดค่ า
ความผิดพลาดในการวัด การใช้สถิติในการวัดและตรวจสอบ การหาค่าความไม่แน่นอน (Uncertainty) มาตรฐาน
ISO/IEC 17025 สําหรั บ ห้องปฏิ บ ัติ การ การรั กษาสภาพแวดล้อมของห้องปฏิ บัติ การ การใช้ บํารุ งรั กษา และ
สอบเที ยบเครื่ องมือวัดมิติ เชิ งกล อุณหภูมิ ไฟฟ้ า เคมี แสง เสี ยง และสั่นสะเทื อน ซึ่ งใช้ทวั่ ไปในงานวิศวกรรม
การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์สอบเทียบ
3100-0116

การออกแบบเครื่ องจักรกล
3-0-3
(Machine Design)
วิชาบังคับก่อน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบเครื่ องจักรกล
2. สามารถคํานวณและออกแบบเครื่ องจักรกล
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัยและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการออกแบบชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลและเลือกใช้วสั ดุ
2. คํานวณและออกแบบชิ้นส่ วนซึ่ งมีความเค้นผสมและใช้ทฤษฎีความเสี ยหาย ชิ้นส่ วนภายใต้ภาระความล้า
3. คํานวณและออกแบบเครื่ องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ หลักการออกแบบเครื่ องจักรกลโดยพิ จารณาสมบัติของวัสดุ ทฤษฎี ความเสี ยหาย และความล้า
การออกแบบชิ้ นส่ วนเครื่ องจักรกลอย่างง่าย รอยต่อด้วยหมุดยํ้าและสลักเกลียว ลิ่ม สลัก เพลา เพลาเรี ยว สปริ ง
และสกรู ส่งกําลัง การทําโครงงานออกแบบเครื่ องจักรกล
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3100-0117

การควบคุมคุณภาพ
3-0-3
(Quality Control)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิติและการเก็บข้อมูลจากการผลิต
2. สามารถประยุกต์ใช้และสร้างแผนภูมิควบคุม การสุ่ มตัวอย่างเพื่อการยอมรับสิ นค้า และระบบคุณภาพ
อนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักสถิติและการเก็บข้อมูลจากการผลิต
2. ประยุกต์ใช้และสร้างแผนภูมิควบคุม การสุ่ มตัวอย่างเพื่อการยอมรับสิ นค้า และระบบคุณภาพอนุกรม
มาตรฐานสากล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการควบคุมคุณภาพ การวิวฒั นาการของการควบคุมคุณภาพ สถิติเบื้องต้นที่ เกี่ ยวข้อง
กับการควบคุ มคุ ณ ภาพ ข้อมูลจากงานผลิต การควบคุ มกระบวนการด้วยแผนภู มิควบคุ ม การวางแผนการสุ่ ม
ตัวอย่าง (Sampling) เพื่อการยอมรับ ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 การวางแผน และนโยบาย
ในการบริ หารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ การพัฒนา และแนวคิดของการควบคุมคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร (TQC)
3100-0118

ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
1-2-2
(Safety and Pollution Control)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการจัดสภาพแวดล้อม และการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถกําหนดเทคนิ ค วิธีก ารควบคุ มและกําจัด มลพิ ษ ในงานอุ ต สาหกรรม ตามพระราชบัญ ญัติ
สิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจัดสภาพแวดล้อมและการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. วางแผนการดําเนิ นการป้ องกันอันตราย ปรับปรุ งสภาพแวดล้อมในงานอาชี พ และอนามัยสิ่ งแวดล้อม
ในโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การจัดการสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุ และมาตรการ
ป้องกันโรคจากการประกอบอาชี พ สาเหตุและมาตรการป้ องกันอุบตั ิเหตุ ในการปฏิบตั ิงานอาชีพ อันตรายและการป้องกัน
สภาพแวดล้อมในงานอาชี พ นโยบายความปลอดภัย เทคนิ คการจัดการความปลอดภัย การฝึ กอบรมคนงานใหม่
เครื่ อ งป้ อ งกัน อัน ตราย การเคลื่ อนย้า ยวัส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ การเตรี ย มการระวังล่ วงหน้า เกี่ ย วกับ อัค คี ภ ัย
การจัดอนามัยสิ่ งแวดล้อมในโรงงาน สุ ขาภิบาล สุ ขอนามัย การตรวจร่ างกาย การปฐมพยาบาล หลักการทัว่ ไป
ในการช่ วยเหลื อ ผูป้ ระสบเหตุ พระราชบัญญัติโรงงานที่ เกี่ ยวกับความปลอดภัย พระราชบัญ ญัติสิ่ งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิควิธีในการควบคุมและกําจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
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3100-0119

การบริหารงานอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นการบริ หารงานอุตสาหกรรม
2. เข้าใจการวางผังโรงงานและกระบวนการผลิต การบริ หารความปลอดภัย บุคลากร การควบคุมคุณภาพ
การประเมินราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นการบริ หารงานอุตสาหกรรม
2. วางผังโรงงานและกระบวนการผลิ ต การบริ ห ารความปลอดภัย บุ ค ลากร การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การประเมินราคาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้ องต้นการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริ หารอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การลงทุน
การคาดคะเน การเงิ น การจัด ซื้ อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้ องต้นในการเลื อกทําเลที่ ต้ งั การวางผัง
โรงงาน กระบวนการผลิ ต เครื่ องจัก รและอุ ป กรณ์ ช่ ว ยงาน อุ ป กรณ์ ข นย้า ยวัส ดุ การจัด เก็ บ วัส ดุ และ
การบํารุ งรักษา หลักการเบื้ องต้นในการบริ หารงาน ความปลอดภัย การบริ หารงานบุคลากร การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน
3100-0120

เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Economics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์ที่สมั พันธ์ต่อการลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติ ที่ดีและมี ความตระหนักถึงความประหยัด ความคุม้ ค่ า ประสิ ทธิ ผลของการใช้เศรษฐทรัพย์
และทรัพยากร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ การลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม
2. วิเคราะห์ ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จอุ ต สาหกรรมและการจัด ทําโครงการลงทุ น อุ ต สาหกรรมตามหลัก
เศรษฐศาสตร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีต่ออุตสาหกรรม การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม มาตรการส่ งเสริ มการลงทุน แหล่งเงินทุน ความต้องการและเศรษฐทรัพย์
การผลิต ปัจจัยการผลิต รายได้ ดอกเบี้ย ระบบเศรษฐกิจ การคิดต้นทุนการผลิต กฎหมายแรงงาน การวิเคราะห์
ปัญหาทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม
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3100-0121

การศึกษางาน
2-0-2
(Work Study)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานในการครองชีพ
2. สามารถศึกษางานและปรับปรุ งกระบวนการทํางานให้ได้มาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต
2. ศึกษางานและปรับปรุ งกระบวนการเพิ่มผลผลิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ หลักการการศึ กษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานในการทํางาน การลดส่ วนของงาน
และเวลาที่ไร้ประสิ ทธิ ภาพ การศึกษาการทํางาน สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการทํางาน การเคลื่อนไหว
และแผนภู มิความสัมพันธ์ระหว่างเครื่ องจักร เครื่ องมือกับผูป้ ฏิ บตั ิ งาน วิธีการเคลื่อนที่ ของคนงาน ณ บริ เวณที่
ปฏิ บ ัติ งาน การวัด ผลงาน การศึ กษางาน เวลามาตรฐานของการทํางานบนเครื่ องจักร การใช้เวลามาตรฐาน
เพื่อปรับปรุ งกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3100-0122

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Psychology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรม
2. อธิ บายเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในงานอุตสาหกรรม
2. ใช้หลักจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ พั น ธุ ก รรมและสิ่ งแวดล้อ ม ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล บุ ค ลิ ก ภาพ สุ ข ภาพจิ ต
สภาพแวดล้อมในการทํางาน อุบตั ิเหตุและความปลอดภัย ทัศนคติ และความพอใจในงาน ความคับข้องใจ สภาพ
ของการทํางาน ค่าจ้าง และการวัดผลงาน
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3100-0123

ธุรกิจอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Business)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีดาํ เนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
2. อธิ บายเกี่ยวกับหลักการธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีดาํ เนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ซื่ อสัตย์ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการธุรกิจอุตสาหกรรมและวิธีดาํ เนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
2. ใช้หลักการธุรกิจอุตสาหกรรมและวิธีดาํ เนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ หลักการธุ รกิ จเพื่ อการอุตสาหกรรม ชนิ ดของอุตสาหกรรม การเริ่ มกิ จการอุตสาหกรรม
การลงทุน แหล่งเงินทุนและการตลาด กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ระบบภาษีอตุ สาหกรรม
3100-0124

การวางแผนและควบคุมการผลิต
2-0-2
(Manufacturing Control and Planning)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. วางแผนและควบคุมการผลิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใช้หลักการกําหนดปริ มาณการผลิต การวางแผน
ระบบผลิตสิ นค้า การตัดสิ นใจ การพยากรณ์ การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผน การผลิตรวม การใช้ทรัพยากร
ซึ่ งเป็ นปั จจัยการผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การวางผังโรงงาน การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนและ
ควบคุมการผลิตโดยใช้ เพิร์ท/ซี พีเอ็ม (PERT/CPM) การวางแผนความต้องการวัสดุ การควบคุมต้นทุ นการผลิต
และการบริ หารสิ นค้าคงเหลือ
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3100-0125

การจัดการความปลอดภัย
1-2-2
(Safety Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสุ ขศาสตร์อตุ สาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. สามารถจัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ ในโรงงานหรื อสถานประกอบการได้มาตรฐาน
พัฒนาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. จัดการความปลอดภัยในงานอาชี พ ในโรงงานหรื อสถานประกอบการได้มาตรฐาน พัฒนาความปลอดภัย
โดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การจัดการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพ ในโรงงานหรื อสถานประกอบการ
ตามหลักสุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรม มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ ยวกับเครื่ องจักร ไฟฟ้ า
ภาวะแวดล้อ ม สารเคมี และสิ่ งที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตราย บทบาทหน้าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของเจ้า หน้า ที่
ความปลอดภัย นักการยศาสตร์ (Ergonomics) และผูเ้ กี่ยวข้อง หลักการพัฒนาสภาพการทํางานในสถานที่ทาํ งาน
ที่อาจประสบอันตราย การสํารวจเพื่อค้นหาอันตรายโดยอาจใช้เครื่ องมือวัดแสงสว่าง วัดระดับเสี ยง การประเมิน
อันตรายจากการสํารวจที่ พบหรื ออาจเกิ ดขึ้ น การดําเนิ นการควบคุ มป้ องกันและปรับปรุ งด้วยหลักการยศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภัยและเทคนิ คไว้ส์ กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน การจัดทําแผนงาน
และโครงการความปลอดภัย ในการทํางาน การปรั บ ปรุ งสภาพการทํางานด้วยหลักการยศาสตร์ การสํารวจ
การประเมินอันตราย การปรับปรุ งสภาพการทํางานโดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3100-0126

การออกแบบเบื้องต้ น
1-3-2
(Principle of Fundamental Design)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบเบื้องต้น
2. สามารถกําหนดขนาดมาตรฐานสัดส่ วนเครื่ องเรื อนที่มีความสัมพันธ์กบั สัดส่ วนมนุษย์ โดยการนําไปใช้
ประกอบการออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการออกแบบเบื้องต้น
2. กําหนดขนาดมาตรฐานสัด ส่ วนเครื่ องเรื อนที่ มีค วามสัมพันธ์ กบั สัดส่ วนมนุ ษ ย์ โดยการนําไปใช้
ประกอบการออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ หลักการออกแบบเบื้ องต้น ขนาดสัด ส่ วนเครื่ องเรื อ นที่ มีค วามสั มพัน ธ์กับ
มาตรฐานสัดส่ วนมนุษย์ จิตวิทยาสี การนําไปใช้เป็ นพื้นฐานประกอบการออกแบบเครื่ องเรื อนและตกแต่งภายใน
3100-0127

ระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้ น
3-0-3
(Introduction to Rail Transit System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจระบบการขนส่ งทางราง
2. เข้าใจมาตรฐานและองค์ประกอบการขนส่ งทางราง
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบการขนส่ งทางราง
2. เขียนผังองค์ประกอบการขนส่ งทางรางตามมาตรฐานการขนส่ งทางราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการขนส่ งทางราง การพัฒนาการขนส่ งทางราง องค์ประกอบของระบบขนส่ งทางราง
มาตรฐานของระบบราง องค์ประกอบสถานี ระบบราง ประเภทของรถไฟ เทคโนโลยีการขับเคลื่ อนและตัวรถ
ระบบไฟฟ้ าและการส่ งจ่าย การควบคุม การสื่ อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ ยวข้อง อาณัติสัญญาณระบบป้ องกันและ
ความปลอดภัย
3100-0128

การจัดการระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้ น
3-0-3
(Introduction to Rail Transit System Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจระบบการขนส่ งทางราง
2. เข้าใจการจัดการระบบการขนส่ งทางรางเบื้องต้น
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบการขนส่ งทางราง
2. เขียนองค์ประกอบการจัดการระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้น การขนส่ งสิ นค้าและการขนส่ งมวลชน การจัดการ
สถานี การจัดการเส้นทางและการเดินรถ การพัฒนาทรัพยากร การวางแผนและการบริ หารองค์กร การตรวจสอบ
และการวางแผนการบํารุ งรักษาในระบบราง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่ งแวดล้อม และคุณภาพชี วิตของ
ประชากร
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3100-0201

เคมีสิ่งแวดล้ อมเบื้องต้ น
1-2-2
(Fundamental of Environmental Chemistry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักเคมีวิเคราะห์ของนํ้าและกระบวนการบําบัดนํ้าเพื่อการบริ โภค
2. สามารถปฏิ บัติ เตรี ย มการ เก็ บ ตัวอย่า งและวิ เคราะห์ น้ ํา และดํา เนิ น การบํา บัด นํ้าเพื่ อ การบริ โ ภค
จากแหล่งนํ้าธรรมชาติ
3. มี เจตคติ ที่ดีในการสื บค้นความรู ้ เกี่ ยวกับเคมี สิ่งแวดล้อม และใช้เหตุ ผลทางวิทยาศาสตร์ มี กิจนิ สัย
ในการทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักเคมีวิเคราะห์ของนํ้าและกระบวนการบําบัดนํ้า
2. ปฏิ บตั ิ เตรี ยมการ เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ าํ และดําเนิ นการบําบัดนํ้าเพื่อการบริ โภคจากแหล่งนํ้า
ธรรมชาติตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ เคมีวิเคราะห์ของนํ้า การเตรี ยมเครื่ องมือ สารเคมี และสารละลาย การเก็บตัวอย่างนํ้า
การเก็บรั กษาและวิ เคราะห์ หลักการวิ เคราะห์ การวิเคราะห์ สารโดยวิ ธีการตกตะกอน การกรองและการทําให้แห้ ง
การวิ เคราะห์ โดยนํ้าหนัก โดยปริ มาตรและโดยการเปรี ยบเที ยบสี การตรวจสอบค่ าพารามิ เตอร์ ทางกายภาพของนํ้า
กระบวนการบําบัดนํ้าทางกายภาพและทางเคมีเพื่อการบริ โภคจากแหล่งนํ้าธรรมชาติ การเติมอากาศ การแยกอนุภาคของแข็ง
การจมตัวของตะกอน การสร้างตะกอนหรื อการจับก้อน การกรอง การแก้น้ าํ กระด้าง การฆ่าเชื้อโรค การขจัดของแข็งละลายนํ้า
3100-0202

จุลชีววิทยาสิ่ งแวดล้ อมเบื้องต้ น
1-2-2
(Fundamental of Environmental Microbiology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจบทบาทของจุลินทรี ยแ์ ละการใช้ประโยชน์ในการบําบัดนํ้าเสี ย
2. สามารถปฏิบตั ิการควบคุมและใช้ประโยชน์ของจุลินทรี ยใ์ นการบําบัดนํ้าเสี ยทางชีวภาพ
3. มี เจตคติ ที่ ดี ในการสื บ ค้น ความรู ้ เกี่ ย วกับ จุ ล ชี ววิ ท ยาสิ่ งแวดล้อ มและใช้เหตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร์
มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับบทบาทของจุลินทรี ย ์ และการใช้ประโยชน์ในการบําบัดนํ้าเสี ย
2. ปฏิบตั ิการควบคุมและใช้ประโยชน์ของจุลินทรี ยใ์ นการบําบัดนํ้าเสี ยทางชีวภาพตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ พฤติกรรมของจุลินทรี ย ์ การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเพาะเลี้ยงจุลินทรี ย ์
และอาหารเลี้ ย งเชื้ อ การเจริ ญ เติ บโตของแบคที เรี ย การจัด จําแนกชนิ ด และกลุ่ มของจุ ลิน ทรี ย ์ การควบคุ ม
จุลินทรี ย ์ ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชี วภาพ จุลินทรี ยท์ ี่ เกี่ ยวข้องกับดิน อาหาร อุตสาหกรรม และแหล่งนํ้า
การตรวจวัดคุณภาพนํ้าด้านสุ ขาภิบาล การบําบัดนํ้าเสี ยทางชีวภาพ
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3100-0203

กลศาสตร์ ของไหลและอุณหพลศาสตร์ เบื้องต้ น
2-2-3
(Basic Fluid Mechanics and Thermodynamics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร์ การเคลื่อนที่ของของไหล หลักอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกระบวนการ
2. สามารถคํานวณปริ มาณ อัต ราการไหลในท่ อนํ้าทิ้ ง ขนาดท่ อ ปั๊ มสําหรั บระบบนํ้าเสี ย วิเคราะห์
แก้ไขปัญหาทางอุณหพลศาสตร์เกี่ยวกับมลพิษจากการเผาไหม้
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร์ การเคลื่อนที่ของของไหล หลักอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกระบวนการ
2. คํานวณปริ มาณ อัตราการไหลในท่อนํ้าทิ้ง ขนาดท่อ ปั๊ มสําหรับระบบนํ้าเสี ย วิเคราะห์ แก้ไขปั ญหา
ทางอุณหพลศาสตร์เกี่ยวกับมลพิษจากการเผาไหม้ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ สถิตศาสตร์ของไหล สมบัติของของไหล ความดันและเฮด แรงสถิตบนผิวและ
การลอยตัว การเคลื่อนที่ ของของไหล ประเภทของการไหล สมการความต่ อเนื่ อง พลังงานการไหล แรงและ
โมเมนตัมในการไหล การไหลในท่ อและในรางเปิ ด หลักการอุณหพลศาสตร์ รู ปแบบของพลังงาน การสมดุ ล
พลังงาน สมบัติทางอุณหพลวัตและกระบวนการ วัฏจักรของแก๊ส เอนโทรปี กฎข้อที่ สองของอุณ หพลศาสตร์
วัฏจักรกําลังของแก๊สและวัฏจักรทวน การผสมของแก๊ส ปฏิ กิริยาเคมีและการเผาไหม้ และการแก้ปัญหามลพิษ
เนื่องจากการเผาไหม้
3100-0204

เทคนิคการควบคุมและบําบัดนํา้ เสี ย
2-2-3
(Wastewater Treatment and Control Techniques)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์น้ าํ ทิ้งและกระบวนการบําบัดนํ้าเสี ยจากโรงงานอุตสาหกรรม
2. สามารถปฏิบตั ิการวัดปริ มาณนํ้าทิ้ง เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ าํ ควบคุมระบบและกระบวนการบําบัด
นํ้าเสี ยจากอุตสาหกรรม ชุมชนและบํารุ งรักษาระบบบําบัดนํ้าเสี ย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ และสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์น้ าํ ทิ้ง และกระบวนการบําบัดนํ้าเสี ยจากอุตสาหกรรม และชุมชน
2. ปฏิบตั ิการวัดปริ มาณนํ้าทิ้ง เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ าํ ควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดนํ้าเสี ย
จากอุตสาหกรรม ชุมชน และบํารุ งรักษาระบบบําบัดนํ้าเสี ย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การวัดปริ มาณนํ้าการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์น้ าํ ทิ้งจากอุตสาหกรรมและชุมชน
การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ของนํ้าทิ้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของนํ้าทิ้งตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
เทคนิคการควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดนํ้าเสี ย ตั้งแต่ระบบขั้นต้นถึงระบบขั้นสุ ดท้าย การกําจัดสลัดจ์และ
นํ้าซึ่ งผ่านการบําบัด การนํากลับมาใช้ประโยชน์ การบํารุ งรักษาระบบบําบัดนํ้าเสี ย
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3100-0205

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
1-2-2
(Air Pollution Control Techniques)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. สามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนต์และอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. ตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนต์และอุตสาหกรรมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ แหล่งกําเนิ ดและผลกระทบของมลพิษ แผนการ
เก็บ ตัวอย่างและตรวจวัด ข้อกําหนดของมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศ จุ ดตรวจวัดและสุ่ มตัวอย่าง เครื่ องมื อและ
อุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่ นหนัก อนุภาคแขวนลอย ก๊าซและฝนกรด การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานยนต์ เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ ตรวจวัดควันดําและอนุ ภาคจากท่อไอเสี ย การควบคุมมลพิษที่ แหล่งกําเนิ ดจากเครื่ องยนต์และนํ้ามัน
เชื้อเพลิง การควบคุมไอเสี ยเครื่ องยนต์ดว้ ยแคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ การเก็บตัวอย่างและตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
จากโรงงานอุ ต สาหกรรมด้ว ยอุ ป กรณ์ ต รวจสอบอนุ ภ าค และก๊ า ซจากปล่ อ งโรงงาน การควบคุ ม มลพิ ษ
ที่แหล่งกําเนิ ดอนุ ภาคมลพิษโดยใช้ไซโคลน เครื่ องเก็บแบบเปี ยก และการตกตะกอนด้วยไฟฟ้ าสถิต การควบคุม
ก๊าซมลพิษโดยใช้อุปกรณ์ดูดซึ มและอุปกรณ์ดูดซับ การเผากําจัดก๊าซหรื อสารมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
3100-0206

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสั่ นสะเทือน
1-2-2
(Noise and Vibration Control Techniques)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการแก้ไขปัญหามลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือน
2. สามารถตรวจวัด ควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือนจากแหล่งกําเนิด
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการแก้ปัญหามลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือน
2. ตรวจวัด ควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสัน่ สะเทือนจากแหล่งกําเนิดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับ การควบคุมมลพิษทางเสี ยงและความสั่นสะเทือน แหล่งกําเนิ ด และผลกระทบ
ของมลพิษ เทคนิ คการตรวจวัดและการใช้เครื่ องมือวัดมลพิษทางเสี ยงและความสั่นสะเทื อน มาตรฐานคุณภาพ
เสี ยงและความสั่นสะเทื อน เทคนิ คการควบคุมมลพิ ษทางเสี ยงและความสั่นสะเทื อนจากยานยนต์ อุตสาหกรรม
และการก่อสร้าง
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3100-0207

เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสี ย
1-3-2
(Hazardous Waste Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ การจัดการแก้ปัญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสี ย
2. สามารถจัดการกากของเสี ย สารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใช้ประโยชน์จากกากของเสี ย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ การจัดการแก้ปัญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสี ย
2. จัดการกากของเสี ย สารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใช้ประโยชน์จากกากของเสี ยตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การจัดการสารอันตรายและกากของเสี ย ปั ญหามลพิ ษ ชนิ ดและแหล่งกําเนิ ด
ผลกระทบที่เกิดและแนวทางการแก้ไข ความเสี่ ยงจากสารอันตรายและเทคนิ คในการจัดการกากของเสี ยจากชุมชน
และอุตสาหกรรม ภาระงานของการจัดการ กฎระเบี ยบและกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง การกําเนิ ดกากของเสี ย การขนถ่าย
การจัด ถังรองรั บและกรรมวิธีการถ่ ายโอนและการขนส่ งกากของเสี ย การกําจัด กากของเสี ยจนถึ งขั้น สุ ด ท้าย
เทคนิคการฟื้ นฟูวสั ดุกากและพลังงานจากกากของเสี ยเพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์
3100-0208

เทคโนโลยีสะอาดสํ าหรับช่ างเทคนิค
1-2-2
(Clean Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริ การ
2. สามารถจัดการเกี่ ยวกับทรั พยากรและพลังงานในองค์การโดยหลักเทคโนโลยีสะอาดได้มาตรฐาน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3. มีเจตคติและกิ จนิ สัยที่ ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ การอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริ การ
2. จัด การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรและพลัง งานในองค์ ก ารโดยหลัก เทคโนโลยี ส ะอาดได้ ม าตรฐาน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ การใช้เทคโนโลยีสะอาด บทบาทและความสําคัญในการจัดการทรัพยากรและ
การลดมลพิษ การนําทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การดําเนิ นงานเทคโนโลยีสะอาดในองค์การและกิจกรรมมาตรฐาน
การจัดการสิ่ งแวดล้อม หลักการตรวจประเมิ นเทคโนโลยีสะอาดทั้งเบื้ องต้น และโดยละเอี ยด การศึ กษาความ
เป็ นไปได้ข องแต่ ละทางเลื อ กของเทคโนโลยีส ะอาด เทคโนโลยีส ะอาดกับแหล่ งพลังงาน หลักการประหยัด
พลังงาน การดําเนิ นงานเทคโนโลยีสะอาดในการผลิ ตและการบริ การ เทคนิ ค การประเมิ นผล ดํารงรั กษา การ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองค์การให้ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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3100-0301

ทฤษฎีโครงสร้ าง
3-0-3
(Theory of Structures)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการหาแรงในโครงสร้าง
2. สามารถคํานวณแรงปฏิ กิริยา แรงเฉื อน โมเมนต์ดดั เส้นอิทธิ พล การโก่งตัวของคาน แรงในชิ้นส่ วน
ของโครงข้อหมุน และคานต่อเนื่อง
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดี สนใจใฝ่ รู ้ ทํางานด้วยความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แรงภายในโครงสร้าง
2. คํานวณแรงปฏิกิริยาและแรงภายในโครงสร้าง
3. เขียนเส้นอิทธิ พลในคานและโครงข้อหมุน
4. คํานวณค่าการโก่งตัวของคาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นที่ เกี่ ยวกับโครงสร้าง แรงปฏิ กิริยา แรงเฉื อน และโมเมนต์ดดั แรงภายใน
ชิ้ นส่ วนของโครงข้อหมุน เส้นอิ ท ธิ พ ลในคานและโครงข้อหมุน การโก่ งตัวของคานโดยวิธีพ้ื นที่ โมเมนต์และ
คานเสมือน การวิเคราะห์คานต่อเนื่องโดยวิธีสมการสามโมเมนต์
3100-0302

การสํ ารวจเพื่อการก่ อสร้ าง
2-2-3
(Construction Surveying)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการสํารวจในการก่อสร้าง
2. สามารถสํารวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร สะพาน ท่อ คลองส่ งนํ้า
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสํารวจในการก่อสร้างอาคาร สะพาน ท่อ คลองส่ งนํ้า และอื่น ๆ
2. กําหนดตําแหน่งและระดับงานอาคาร
3. ตรวจสอบการทรุ ดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร
4. สํารวจเพื่องานด้านวิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการงานสํารวจเพื่ อการก่อสร้างอาคาร สะพาน ท่อ คลองส่ งนํ้าและอื่น ๆ
การตรวจสอบการทรุ ดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร การสํารวจเพื่องานด้านวิศวกรรม
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3100-0601

เคมีทั่วไป
2-2-3
(General Chemistry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์ทฤษฎี ปริ มาณสารสัมพันธ์ สสารและพลังงาน โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
2. สามารถทดสอบหาองค์ประกอบของสสาร หานํ้าหนักโมเลกุลโดยใช้สมบัติคอลลิเกตีฟ การไทเตรท
กรด เบส และการคํานวณปริ มาณสารสัมพันธ์
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานอย่างมีระบบ ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการปริ มาณสารสัมพันธ์ สสารและพลังงาน โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
2. ทดสอบหาองค์ประกอบของสสาร หานํ้าหนักโมเลกุลโดยใช้สมบัติคอลลิเกตีฟ การไทเตรท กรด เบส
และการคํานวณปริ มาณสารสัมพันธ์ตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎี ปริ มาณสารสัมพันธ์ สสารและพลังงาน โครงสร้างอะตอม
พันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติ ของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส ปฏิ บัติการเกี่ ยวกับการหา
องค์ป ระกอบของสารในสารผสมและสารละลาย สมบัติ ข องสารผสม การหานํ้า หนัก โมเลกุลโดยใช้ส มบัติ
คอลลิเกตีฟ (Colligative Properties) เทคนิคการไทเทรต การสะเทินระหว่างกรด เบส
3100-0602

เคมีอนิ ทรีย์ทั่วไป
2-2-3
(General Organic Chemistry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการเขียนโครงสร้าง เรี ยกชื่อ บอกชนิดของไอโซเมอร์ ของสารอินทรี ยไ์ ด้
2. มีความสามารถในการวิเคราะห์กลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรี ย ์ และบอกสมบัติ ของสารอินทรี ยท์ ี่สาํ คัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของปฏิกิริยา การสังเคราะห์และคุณสมบัติที่สาํ คัญของสารอินทรี ย ์
2. วิเคราะห์กลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรี ย ์ และบอกสมบัติของสารอินทรี ยท์ ี่สาํ คัญตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ พันธะเคมี ไฮบริ ไดเซชัน่ การเขี ยนสู ตรโครงสร้าง การเรี ยกชื่ อสเตอริ โอเคมี
สมบัติ ทางกายภาพ ปฏิ กิริยาเคมี และการสังเคราะห์ ของสารประกอบไฮโดรคาร์ บอน และอนุ พ นั ธ์ การหาจุ ด
หลอมเหลว จุ ดเดื อ ด การตกผลึ กสาร การกลัน่ การสกัด สาร การแยกสารด้วยเทคนิ ค โครมาโตกราฟี ทดสอบ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และอนุพนั ธ์ท่ีสาํ คัญ
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3100-0603

เคมีฟิสิ กส์ ทั่วไป
2-2-3
(Physical Chemistry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์สมบัติในเชิ งทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และของเหลว หลักอุณหพลศาสตร์ ทางเคมี
จลนศาสตร์ทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟ้า
2. สามารถทดสอบสมบัติ ในเชิ งทฤษฎี จลน์โ มเลกุลของก๊ าซและของเหลว อุ ณ หพลศาสตร์ ท างเคมี
จลนศาสตร์เคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟ้า
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ในการทํางานอย่างมีระบบแบบแผน ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีอุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์ทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย
แมคโคร โมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟ้า
2. ทดสอบสมบัติในเชิ งทฤษฎีจลน์ โมเลกุลของก๊าซและของเหลว อุณหพลศาสตร์ ทางเคมี จลนศาสตร์
เคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟ้าตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ สมบัติในเชิ งทฤษฎี จลน์ โมเลกุลของก๊าซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตร์
ทางเคมี จลนศาสตร์ ทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิ งไฟฟ้ า การทดสอบสมบัติ
ของสารตามทฤษฎี จลน์ โมเลกุ ล ของก๊ า ซและของเหลว หลัก อุ ณ หพลศาสตร์ ท างเคมี จลนศาสตร์ ท างเคมี
สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟ้า
3100-0604

เคมีวเิ คราะห์ ทั่วไป
2-2-3
(Analytical Chemistry)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเลือกใช้ เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์สมบัติของสาร
2. สามารถวิเคราะห์ทางเคมีท้ งั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณโดยนํ้าหนักและโดยปริ มาตร
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางานอย่างมีระบบแบบแผน ด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการการวิเคราะห์ทางเคมี ทั้งทางเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ
2. วิเคราะห์ทางเคมี ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดยนํ้าหนักและโดยปริ มาตรตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยเทคนิ คการวิเคราะห์แบบเซมิไมโคร และการวิเคราะห์
เชิ งปริ มาณ การวิเคราะห์ โดยนํ้าหนักและโดยปริ มาตร การไทเตรท สมดุ ลเคมี การวิเคราะห์ ด ว้ ยเครื่ องมื อวิเคราะห์
ทางเคมี ช้ ันสู ง การวางแผนงาน การสุ่ มตัวอย่าง การเตรี ยมตัวอย่าง การเลื อกใช้วิธีการวิเคราะห์ การจัดการข้อมู ล
วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
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สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล
วิชาปรับพืน้ ฐานวิชาชีพ
3101-0001
งานจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็ก
3101-0002
งานเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่ องยนต์ดีเซล
3101-0003
งานเครื่ องล่างและส่ งกําลังรถยนต์
กลุ่มทักษะวิชาชีพ พืน้ ฐาน
3001-1001
3001-2001

การบริ หารงานคุณภาพในองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ

3100-0101
กลศาสตร์วิศวกรรม
3100-0102
กลศาสตร์ของไหล
3100-0104
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์
กลุ่มทักษะวิชาชีพ เฉพาะ
3100-0105
ความแข็งแรงของวัสดุ
3100-0109
เทอร์โมไดนามิกส์
3100-0125
การจัดการความปลอดภัย
3101-2001
งานส่ งถ่ายกําลัง
3101-2002
เครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศ
3100-2003
เครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน
3100-2004
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
3101-2005
งานทดลองเครื่ องกล

1-3-2
1-6-3
1-3-2
3-0-3
2-2-3

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

กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3100-0105
3100-0109
3100-0125
3101-2001
3101-2002
3100-2003
3100-2004
3101-2005

ความแข็งแรงของวัสดุ
เทอร์โมไดนามิกส์
การจัดการความปลอดภัย
งานส่ งถ่ายกําลัง
เครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศ
เครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
งานทดลองเครื่ องกล

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

3-0-3
3-0-3
1-2-2
2-3-3
2-3-3
3-0-3
2-0-2
1-2-2
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานเทคนิคยานยนต์
3101-2101
3101-2102
3010-2103
3101-2104
3101-2105
3101-2106
3101-2107
3101-2108
3101-2109
3101-2110
3101-2111
3101-2112
3101-2113
3101-2803
3101-2804

งานระบบเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
งานระบบเครื่ องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
งานไฟฟ้ายานยนต์
งานปรับแต่งเครื่ องยนต์
งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
งานเกียร์อตั โนมัติ
งานเครื่ องล่างและส่ งกําลังยานยนต์
งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์
เทคโนโลยีดีเซล
งานตัวถังและพ่นสี ยานยนต์
งานปรับอากาศยานยนต์
งานเครื่ องมือกลยานยนต์
ล้อและระบบรองรับนํ้าหนักรถไฟ
ระบบเบรกรถไฟ

1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
2-3-3
1-6-3
1-6-3
2-0-2
1-6-3
1-3-2
1-6-3
2-3-3
2-3-3

สาขางานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม
3101-0106
3101-2201
3101-2202
3101-2203
3101-2204
3101-2205
3101-2206
3101-2207
3101-2208
3101-2209
3101-2210
3101-2211
3101-2212
3101-2213
3101-2214
3101-2215

ชิ้นส่ วนเครื่ องกล
งานบริ การเทคโนโลยีเครื่ องกลต้นกําลัง
เครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
งานบริ การระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
งานบริ การเครื่ องทําความเย็นอุตสาหกรรม
งานบริ การเครื่ องปรับอากาศอุตสาหกรรม
งานบริ การเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
งานบริ การระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์
กระบวนการผลิต
การทําความเย็นอุตสาหกรรม
การปรับอากาศอุตสาหกรรม
วิศวกรรมโรงต้นกําลัง
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
พลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม
ไอนํ้าอุตสาหกรรม
การถ่ายเทความร้อน
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3-0-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
3-0-3
3-0-3
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สาขางานเทคนิคเครื่ องกลเรื อ
3101-2301
3101-2302
3101-2303
3101-2304
3101-2305
3101-2306
3101-2307
3101-2308
3101-2309
3101-2310
3101-2311
3101-2312
3101-2313
3101-2314
3101-2315
3101-2316
3101-2317

งานติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อ
งานเกียร์เรื อ
งานใบจักรเรื อ
งานไฟฟ้าในเรื อ
งานซ่อมเครื่ องยนต์เรื อ
งานเขียนแบบและอ่านแบบเรื อ
ความต้านทานและกําลังเรื อ
วิศวกรรมเครื่ องกลเรื อ
งานสัญญาณควบคุมการเดินเรื อ
งานท่อในเรื อ
งานเครื่ องมือวัดและระบบควบคุม
งานเครื่ องมือกลเรื อ
การขนถ่ายวัสดุในเรื อ
ทฤษฎีเรื อ
งานบุคคลประจําเรื อ
งานบริ การเครื่ องทําความเย็นเรื อ
เทคโนโลยีเรื อสมัยใหม่

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

สาขางานเทคนิคเครื่ องกลเกษตร
3101-2401
3101-2402
3101-2403
3101-2404
3101-2405
3101-2406
3101-2407
3101-2408
3101-2409
3101-2410
3101-2411
3101-2412
3101-2413
3101-2414

งานบริ การเครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน
งานบริ การเครื่ องจักรกลงานสัตว์
เครื่ องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยว
เครื่ องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
เครื่ องสู บนํ้าและระบบส่ งถ่าย
งานเครื่ องจักรกลอาหาร
ระบบชลประทาน
งานแก้ปัญหาเครื่ องกลเกษตร
วิศวกรรมสํารวจ
งานไฟฟ้าในฟาร์มและการควบคุม
งานฟาร์มแทรกเตอร์
การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
งานเครื่ องมือขนถ่ายและขนส่ งผลิตผลทางการเกษตร
การถ่ายทอดกําลังเครื่ องจักรกลเกษตร
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2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
1-6-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
3-0-3
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3101-2415
3101-2416
3101-2417
3101-2418
3101-2419
3101-2420
3101-2421
3101-2422
3101-2423

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานเครื่ องจักรกลเกษตร
เศรษฐศาสตร์ในงานเครื่ องจักรกลเกษตร
การวางแผนและการบริ หารงานการเกษตร
การบรรจุหีบห่อผลิตผลเกษตร
เทคโนโลยีการแปรรู ปผลิตภัณฑ์การเกษตร
พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
สิ่ งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
งานเครื่ องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร
การประยุกต์ระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่ องจักรกลเกษตร

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

สาขางานเทคนิคเครื่ องกลเรื อพาณิชย์
3101-2501
3101-2502
3101-2503
3101-2504
3101-2505
3101-2506
3101-2507
3101-2508
3101-2509
3101-2510
3101-2511
3101-2512
3101-2513
3101-2514
3101-2515
3101-2516
3101-2517
3101-2518
3101-2519

งานเครื่ องกลเรื อพาณิ ชย์
งานเครื่ องกลไฟฟ้าเรื อ
งานระบบปรับอากาศและเครื่ องทําความเย็น
งานเชื่อมประกอบและเครื่ องมือกล
เครื่ องจักรช่วย 1
เครื่ องจักรช่วย 2
เครื่ องสู บเรื อและระบบท่อทาง
ทักษะชาวเรื อ
โครงสร้างเรื อ
การดํารงชีพในเรื อและการช่วยชีวิต
การปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องต้น
การฝึ กภาคทะเล
งานซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรกลเรื อ
อิเล็กทรอนิกส์และการสื่ อสารเรื อ
ภาษาอังกฤษพาณิ ชย์นาวี 1
ภาษาอังกฤษพาณิ ชย์นาวี 2
กฎหมายพาณิ ชย์นาวี
ว่ายนํ้า
ศิลปป้องกันตัว
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2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-0-2
2-0-2
2-3-3
2-0-2
2-0-2
2-3-3
1-2-2
1-6-3
2-3-3
2-3-3
1-3-2
1-3-2
2-0-2
0-3-1
0-3-1
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สาขางานเทคนิคซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์
3101-2601
3101-2602
3101-2603
3101-2604
3101-2605
3101-2606
3101-2607
3101-2608
3101-2609
3101-2610

การวิเคราะห์ความเสี ยหายของตัวถังรถยนต์
เทคโนโลยีการซ่อมตัวถังรถยนต์
เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต์
เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอร์กลาส
เทคโนโลยีการซ่อมสี และพ่นสี รถยนต์
ปัญหาพิเศษงานซ่อมสี รถยนต์
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
การประกันภัยรถยนต์
ธุรกิจศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
การบริ หารศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์

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

สาขางานบํารุงรักษาเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
3100-0114
3101-2201
3101-2202
3101-2204
3101-2205
3101-2209
3101-2210
3101-2212
3101-2701
3101-2702
3101-2703
3101-2704
3101-2106

การขนถ่ายวัสดุ
งานบริ การเทคโนโลยีเครื่ องกลต้นกําลัง
เครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
งานบริ การเครื่ องทําความเย็นอุตสาหกรรม
งานบริ การเครื่ องปรับอากาศอุตสาหกรรม
การทําความเย็นอุตสาหกรรม
การปรับอากาศอุตสาหกรรม
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
งานบริ การระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
งานบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
งานส่ งถ่ายความร้อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
งานจัดการและการวางแผนบํารุ งรักษาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า
ระบบปั๊มและงานท่อ

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

สาขางานเทคนิคเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
3101-2801
3101-2802
3101-2803
3101-2804
3101-2805
3101-2806
3101-2807

ระบบขนส่ งทางราง
การจัดการระบบขนส่ งทางราง
ล้อและระบบรองรับนํ้าหนักรถไฟ
ระบบเบรกรถไฟ
ระบบปรับอากาศรถไฟ
บริ หารงานบํารุ งรักษาเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
งานซ่อมบํารุ งเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
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2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
1-3-2
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สาขางานเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้ า
3101-2901
3101-2902
3101-2903
3101-2904
3101-2905
3101-2906
3101-2907
3101-2908
3101-2909

ระบบผลิตไฟฟ้า
งานควบคุมระบบผลิตไฟฟ้าไอนํ้า
งานควบคุมระบบกังหันไอนํ้า
งานควบคุมระบบเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
งานจัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพนํ้าในระบบผลิตไฟฟ้า
งานควบคุมระบบกําจัดก๊าซและนํ้าเสี ย
เทคโนโลยีโรงไฟฟ้า
งานเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้าจําลอง
งานเดินเครื่ องโรงไฟฟ้า

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

สาขางานยานยนต์ ไฟฟ้ า
3101-3001
3101-3002
3101-3003
3101-3004
3101-3005
3101-3006
3101-3007
3101-3008
3101-3009

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า
งานระบบขับเคลื่อนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า
งานระบบเครื่ องล่างยานยนต์ไฟฟ้า
งานระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า
แบตเตอรี่ และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า
ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
งานตรวจวิเคราะห์ยานยนต์ไฟฟ้า
การบริ หารจัดการธุ รกิจบริ การยานยนต์ไฟฟ้า
เทคโนโลยีความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า
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3-0-3
2-3-3
1-3-2
2-3-3
1-3-2
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วิชาปรับพืน้ ฐาน
3101-0001

งานจักรยานยนต์ และเครื่ องยนต์ เล็ก
1-3-2
(Motorcycle and Small Engine Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็ก
2. มีทกั ษะในการถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมจักรยานยนต์และ
เครื่ องยนต์เล็ก
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดีมีวินยั ตรงต่อเวลาซื่ อสัตย์ประหยัดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็ก
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องและซ่อมจักรยานยนต์และ
เครื่ องยนต์เล็ก
3. ถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็ก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการทํางานการใช้เครื่ องมือการถอดประกอบตรวจสอบชิ้นส่ วนของระบบต่างๆ
การปรับแต่งและการบํารุ งรักษาจักรยานยนต์และเครื่ องยนต์เล็ก รวมทั้งประมาณราคาค่าบริ การ
3101-0002

งานเครื่ องยนต์ แก๊ สโซลีนและเครื่ องยนต์ ดเี ซล
1-6-3
(Gasoline and Diesel Engine Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
2. สามารถถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน และดีเซล
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดีมีวินยั ตรงต่อเวลาซื่ อสัตย์ประหยัดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่ องยนต์
แก๊สโซลีนและดีเซล
3. ถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทํางานการใช้เครื่ องมือ การถอดประกอบตรวจสอบชิ้นส่ วนของระบบต่างๆ
การติดเครื่ องยนต์การปรับแต่งและการบํารุ งรักษาเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่ องยนต์ดีเซล
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3101-0003

งานเครื่ องล่ างและส่ งกําลังรถยนต์
1-3-2
(Suspension and Transmission Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของเครื่ องล่างและส่ งกําลังรถยนต์
2. สามารถถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่ องล่างและส่ งกําลังรถยนต์
3. มีกิจนิสยั ในการทํางานมีวินยั ตรงต่อเวลาซื่ อสัตย์ประหยัดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของเครื่ องล่างและส่ งกําลังรถยนต์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปั ญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่ องล่างและ
ส่ งกําลังรถยนต์
3. ถอดประกอบตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมเครื่ องล่างและส่ งกําลังรถยนต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการทํางานการใช้เครื่ องมือการถอดประกอบตรวจสอบชิ้นส่ วนของระบบต่างๆระบบ
เครื่ องล่างและส่ งกําลังรถยนต์ และการบํารุ งรักษาเครื่ องล่างและส่ งกําลัง
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กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองค์ การ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้า ใจเกี่ ย วกับ การจัด การองค์ ก าร หลัก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลัก การเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพการทํางาน และการประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชี พ โดยประยุกต์ใช้หลักการจัดการองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ขององค์การ และกิจกรรมการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการจัดการงานอาชี พด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินยั ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานร่ วมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการจัดการองค์การ การบริ หารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ มผลผลิ ต การจัด การ
ความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้ง การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองค์การ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ ยง และความขัดแย้งในงานอาชีพตามสถานการณ์
4. เลือกกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางานตามหลักการบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกต์ใช้กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองค์การ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพขององค์การ การบริ หารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ ยง การจัดการความขัดแย้งในองค์การ กลยุทธ์การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การนํากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ และสารสนเทศ
การสื บค้นและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสื บค้น จัดเก็บ ค้นคื น ส่ งผ่าน จัดดําเนิ นการข้อมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่ อสารข้อมู ล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช้ค อมพิ วเตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โทรคมนาคม และโปรแกรมสําเร็ จรู ป
ที่เกี่ยวข้อง
3. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการและกระบวนการสื บค้น จัดดําเนิ นการและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศ
ในงานอาชี พ โดยใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ค อมพิ วเตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โ ทรคมนาคมในการสื บ ค้น และสื่ อ สารข้อมู ลสารสนเทศผ่ านระบบ
เครื อข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3. จัดเก็บ ค้นคืน ส่ งผ่านและจัดดําเนินการข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับ คอมพิ วเตอร์ และอุปกรณ์ โทรคมนาคม ระบบเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ และ
สารสนเทศ การสื บ ค้น ข้อ มู ล สารสนเทศ การจัด เก็ บ ค้น คื น ส่ งผ่ า นและจัด ดํา เนิ น การข้อ มู ล สารสนเทศ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการนําเสนอและสื่ อสารข้อมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3100-0101

กลศาสตร์ วศิ วกรรม
3-0-3
(Engineering Mechanics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ การใช้เวกเตอร์ช่วยในการคํานวณแรงในโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. สามารถวิเคราะห์แรงในโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล หาคุณสมบัติของรู ปทรงเรขาคณิ ตที่เกี่ยวกับ
สถิตศาสตร์ และสามารถแก้ปัญหาสถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
3. มี เจตคติ ที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุ ผลทางวิ ท ยาศาสตร์ ในการแก้ปัญ หา มี ความละเอี ย ด
รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณแรง โมเมนต์บนระนาบ ปริ ภูมิโดยใช้เวกเตอร์ และเครื่ องคํานวณช่วย
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์แรงในชิ้นส่ วนโครงสร้างและชิ้นส่ วนเครื่ องกล
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงกระจาย และสถิตศาสตร์ของไหล
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการหาจุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ และค่าโมเมนต์ความเฉื่ อยของรู ปทรงเรขาคณิ ต
5. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงเสี ยดทานในเครื่ องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ วิธีการแก้ปัญหาโจทย์ทางวิศวกรรมโดยใช้หลักสถิ ตศาสตร์ และเวกเตอร์ ช่วย เกี่ ยวกับ
ระบบของแรง ชนิ ดของแรง โมเมนต์และแรงคู่ควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสร้างและหลักการวิเคราะห์
เบื้ องต้น แรงกระจาย สถิตศาสตร์ ของไหล จุดศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่ อย และความเสี ยดทาน
การแก้ปัญหาโจทย์สถิตศาสตร์วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
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3100-0102

กลศาสตร์ ของไหล
3-0-3
(Fluid Mechanics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสถิตศาสตร์ และหลักของพลังงานของไหล
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้ และใช้เหตุผลของกลศาสตร์ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับของไหล มีความ
ตระหนักถึงประสิ ทธิ ภาพในการใช้พลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการสถิตศาสตร์และพลังงานของไหล
2. ประยุกต์ใช้หลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติของของไหล ความหนื ด การสมดุลของของไหลที่อยู่น่ิ ง การหาแรงกระทํากับ
วัต ถุที่ จม แรงพยุง และแรงลอยตัว สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการการไหลต่ อเนื่ อง สมการการไหล
สมํ่าเสมอ การไหลในท่อ การไหลในท่อโค้ง และการวัดอัตราการไหล
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3100-0104

นิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์
2-2-3
(Pneumatics and Hydraulics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม
2. สามารถออกแบบ ติดตั้ง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ ทั้งแบบเชิงกลและแบบไฟฟ้า
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้เกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ และมีกิจนิสัย
ในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ หลักการทํางานของระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์ และระบบควบคุม
2. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบเชิงกลตามเงื่อนไขของงาน
3. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์ ระบบไฮดรอลิกส์แบบไฟฟ้าตามเงื่อนไขของงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การออกแบบและติ ดตั้งระบบนิ วแมติ กส์ หลักการทํางานเบื้ องต้นของระบบ
นิ วแมติ กส์ อุปกรณ์ ในระบบนิ วแมติ กส์ ปั๊ มลม วาล์ว อุปกรณ์ ทาํ งานรวมทั้งระบบสุ ญญากาศ การเขี ยนผังวงจร
นิ วแมติ กส์และการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิ วแมติกส์แบบทํางานต่อเนื่ อง อุปกรณ์ไฟฟ้ า
และโซลิ นอยด์วาล์ว การออกแบบและเขี ยนวงจรนิ วแมติ กส์ ควบคุ มการทํางานด้วยรี เลย์ไฟฟ้ าและโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) การบํารุ งรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบนิวแมติกส์
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การออกแบบและติ ดตั้งระบบไฮดรอลิกส์ หลักการทํางานเบื้ องต้นของระบบ
ไฮดรอลิกส์ อุปกรณ์ ในระบบไฮครอลิ กส์ นํ้ามันไฮดรอลิ กส์ ชุ ดต้นกําลัง วาล์ว และ อุปกรณ์ ทาํ งาน การเขี ยน
ผังวงจรไฮดรอลิกส์ การออกแบบและเขี ยนวงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยรี เลย์ไฟฟ้ า และโปรแกรมเมเบิ ลลอจิ ก
คอนโทรล (PLC) การบํารุ งรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบไฮดรอลิกส์
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ
3-0-3
(Strength of Material)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจแนวคิดของความเค้นและความเครี ยด และสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุกต์ใช้หลักความแข็งแรงของวัสดุ ในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ้ นส่ วน
โครงสร้างและเครื่ องจักรกล
3. เจตคติ ที่ ดี ใ นการสื บค้ น ความรู ้ แ ละใช้ ห ลั ก เหตุ ผ ลของกลศาสตร์ ข องแข็ ง ในการแก้ ปั ญ หา
มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุม้ ค่าของวัสดุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของความเค้น ความเครี ยดและสมบัติดา้ นความแข็งแรงของวัสดุ
2. แสดงความรู ้เกี่ ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของชิ้ นส่ วนเนื่ องจากอุณหภูมิ การต่อกันโดยใช้
แนวเชื่อมและหมุดยํ้า
3. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับ หลักการคํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน เพลารั บแรงและทอร์ ก
คานรับแรงและโมเมนต์ดดั
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ แนวคิ ดและองค์ประกอบของความเค้นและความเครี ยด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น
และความเครี ยดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุก มอดูลสั ความยืดหยุ่น ความเค้นเนื่ องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ความเค้นในวัสดุซ่ ึ งต่ อกันโดยการเชื่ อมและโดยการใช้หมุดยํ้า ความเค้นในภาชนะความดัน การบิ ดของเพลา
ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ความเค้นดัดและความเค้นเฉื อนในคาน การหาระยะแอ่นตัว
ของคานโดยวิธีโมเมนต์ร่วมกับพื้นที่ พื้นฐานการรวมความเค้น การประยุกต์ความรู ้ในงานอาชีพ
3100-0109

เทอร์ โมไดนามิกส์
3 - 0-3
(Thermodynamics)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักอุณหพลศาสตร์ พลังงาน และกระบวนการ
2. สามารถวิเคราะห์กระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์
3. มีเจตคติที่ดีในการสื บค้นความรู ้เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ และตระหนักถึงประสิ ทธิ ภาพของการใช้พลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอุณหพลศาสตร์พลังงานและกระบวนการ
2. วิเคราะห์กระบวนการทางอุณหพลศาสตร์ และวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับ หลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร์ สมบัติของสารบริ สุทธิ์ สถานะแก๊สอุดมคติ
กฎของอุ ณ หพลศาสตร์ สเกลอุ ณ หภู มิ พลังงาน ระบบควบคุ ม เอนทัล ปี (Enthalpy) เอนโทรปี (Entropy)
กระบวนการ วัฏจักรและวัฏจักรทวน วัฏจักรกําลังเบื้องต้น วัฏจักรเครื่ องอัดอากาศ
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3100-0125

การจัดการความปลอดภัย
1 - 2-2
(Safety Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักสุ ขศาสตร์อตุ สาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. สามารถจัด การความปลอดภัย ในงานอาชี พ ในโรงงานหรื อ สถานประกอบการได้ม าตรฐาน
พัฒนาความปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการทํางาน ด้วยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักสุ ขศาสตร์อุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. จัดการความปลอดภัยในงานอาชี พในโรงงานหรื อสถานประกอบการได้มาตรฐาน พัฒนาความปลอดภัย
โดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การจัดการความปลอดภัยในการทํางานอาชี พ ในโรงงานหรื อสถานประกอบการ
ตามหลักสุ ขศาสตร์ อุตสาหกรรม มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน เกี่ ยวกับเครื่ องจักรไฟฟ้ า
ภาวะแวดล้อ มสารเคมี แ ละสิ่ งที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตรายบทบาทหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของเจ้า หน้ า ที่
ความปลอดภัย นักการยศาสตร์ (Ergonomics) และผูเ้ กี่ ยวข้อง หลักการพัฒนาสภาพการทํางานในสถานที่ ทาํ งาน
ที่อาจประสบอันตราย การสํารวจเพื่อค้นหาอันตรายโดยอาจใช้เครื่ องมือวัดแสงสว่าง วัดระดับเสี ยง การประเมิน
อันตรายจากการสํารวจที่ พ บหรื ออาจเกิ ดขึ้ นการดําเนิ นการควบคุ มป้ องกันและปรั บปรุ งด้วยหลักการยศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภัย และเทคนิ คไว้ส์ กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทํางาน การจัดทําแผนงาน
และโครงการความปลอดภัย ในการทํา งาน การปรั บ ปรุ งสภาพการทํางานด้วยหลักการยศาสตร์ การสํ ารวจ
การประเมินอันตราย การปรับปรุ งสภาพการทํางาน โดยใช้เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3101-2001

งานส่ งถ่ ายกําลัง
2-3-3
(Power Transmission Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ ว และความเร่ งของกลไกชิ้นต่อโยง
2. สามารถคํานวณและประลองการทํางานของระบบกลไกชิ้นต่อโยง
3. กิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบมีประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ ว และความเร่ งของกลไกชิ้นต่อโยง
2. คํานวณและประลองการทํางานของระบบกลไกชิ้นต่อโยง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเคลื่ อนที่ ความเร็ ว ความเร่ ง ของกลไกชิ้ นต่ อโยง 4 ชิ้ น กลไกสไลเดอร์
แคร้ง กลไกสก๊อตโยค กลไกเคลื่อนกลับเร็ ว กลไกเคลื่ อนที่ เส้นตรง กลไกลูกเบี้ ยวกลไกเจนี วา ข้อต่ อกากบาท
กลไกเฟื องสุ ริยะ และกลไกส่ งกําลังเชิงกลต่าง ๆ
3101-2002

เครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศ
2-3-3
(Refrigerator and Air-Conditioner)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบเครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. เข้าใจการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบทําความเย็น
3. สามารถติดตั้งและบํารุ งรักษาระบบเครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศ
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. ทดสอบการทํางานของระบบเครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. ตรวจซ่อม แก้ไขข้อขัดข้องของระบบเครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศ
4. ติดตั้งและบํารุ งรักษาระบบเครื่ องทําความเย็นและปรับอากาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทําความเย็นด้วยวิธีต่างๆอุปกรณ์หลักอุปกรณ์ควบคุมระบบทําความเย็น
การติดตั้งและการบํารุ งรักษาระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
3101-2003

เครื่ องยนต์ สันดาปภายใน
3-0-3
(Internal Combustion Engine)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
2. สามารถคํานวณอัตราส่ วนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิงและประสิ ทธิ ภาพของความร้อน
3. เข้าใจหลักการและวิธีแก้ไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต์
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
2. คํานวณหาอัตราส่ วนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศการสิ้ นเปลืองเชื้ อเพลิงและประสิ ทธิ ภาพของความร้อน
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีแก้ไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต์
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการการสื บหาความรู ้เกี่ยวกับเครื่ องยนต์สนั ดาปภายใน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาหลักการเบื้องต้นของเทอร์โมไดนามิกส์และการประยุกต์ใช้งานของเครื่ องยนต์
สันดาปภายใน วัฎจักรการทํางานของเครื่ องยนต์ การผสมกันระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศการสิ้ นเปลืองเชื้อเพลิง
ประสิ ทธิ ภาพความร้อนการฉี ดเชื้อเพลิง การสันดาป โครงสร้างลักษณะการออกแบบห้องสันดาปการเกิดมลภาวะ
จากยานยนต์ การแก้ไขการน๊อกของเครื่ องยนต์และการทํางานของเครื่ องยนต์โรตารี่
3101-2004

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่ อลื่น
2 - 0-2
(Fuel And Lubricants)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ข้าใจวิธีการสํารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงกระบวนการกลัน่ นํ้ามันและผลิตภัณฑ์จากการกลัน่ และ
วิธีการปรับปรุ งคุณสมบัติของนํ้ามันเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
2. สามารถจําแนกและเลือกใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นเหมาะสมกับเครื่ องจักรกล
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการกระบวนการกลัน่ และปรับปรุ งคุณสมบัติน้ าํ มันเชื้อเพลิงและ
วัสดุหล่อลื่น
2. จําแนกชนิดมาตรฐานและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
3. เลือกเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นได้เหมาะสมกับเครื่ องจักรกลชนิดต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแหล่งกําเนิดและชนิดของเชื้อเพลิงการสํารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงโครงสร้างอะตอมของสาร
ไฮโดรคาร์บอนการวิเคราะห์เชื้อเพลิงแข็งและการปรับปรุ งคุณสมบัติก่อนการใช้งานการทํานํ้ามันดิบและเชื้อเพลิง
แก๊สธรรมชาติให้บริ สุทธิ์ กระบวนการกลัน่ นํ้ามันและผลิตภัณฑ์จากการกลัน่ คุณสมบัติมาตรฐานของเชื้อเพลิงการ
เพิ่มคุณสมบัติเชื้อเพลิงเหลวจุดวาบไฟค่าOctane ค่าCetaneวัสดุหล่อลื่นและประเภทวัสดุหล่อลื่นความหนืดดัชนี
ความหนืดการเพิ่มคุณสมบัติของวัสดุหล่อลื่นเทคโนโลยีเชื้อเพลิงใหม่การพัฒนาอุตสาหกรรม ปิ โตรเคมี
3101-2005

งานทดลองเครื่ องกล
1-2-2
(Mechanicals Laboratory )
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื่ องกล
2.สามารถใช้อุปกรณ์การทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื่ องกลโดยสามารถนําเสนอผล
การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับทฤษฏีได้
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื่ องกล
2. ทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลองทางเครื่ องกลโดยสามารถนําเสนอผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
กับทฤษฏี
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการนําเสนอผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับทฤษฏี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบตั ิการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุสมรรถนะของ
เครื่ องยนต์กลศาสตร์ของไหลเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
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กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานเทคนิคยานยนต์
3101-2101

งานระบบเครื่ องยนต์ แก๊ สโซลีนควบคุมด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
(Electronic Control Gasoline Engine)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของระบบควบคุมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
2. สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของระบบควบคุมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิกส์
2. บํารุ งรักษาระบบควบคุมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานการตรวจสอบการวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมและการปรับแต่ง
อุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ตามคู่มือ
3101-2102

งานระบบเครื่ องยนต์ ดเี ซลควบคุมด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
1-3-2
(Electronic Control Diesel Engine)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของระบบควบคุมเครื่ องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์
2. สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื่ องยนต์ดีเซลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของระบบควบคุมเครื่ องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
2. บํารุ งรักษาระบบควบคุมเครื่ องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมและปรับแต่งระบบควบคุมเครื่ องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานการตรวจสอบการวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมและการปรับแต่ง
อุปกรณ์ระบบควบคุมเครื่ องยนต์ดีเซลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ
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3101-2103

งานเทคโนโลยียานยนต์ สมัยใหม่
1-6-3
(Modern Vehicle Technology Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจในหน้าที่ การทํางานของเครื่ องยนต์ระบบผสมผสาน อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวก ระบบ
ควบคุมในยานยนต์และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ทาํ งานโดยใช้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
2. สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องซ่อมปรับแต่งระบบอํานวยความสะดวกระบบควบคุมใน
ยานยนต์และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกในยานยนต์และอุปกรณ์เพื่อ
ความปลอดภัยที่ทาํ งานโดยใช้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการทํางานของเครื่ องยนต์ระบบผสมผสาน
3 ตรวจ ซ่อมปรับแต่งเครื่ องยนต์ระบบผสมผสาน ระบบอํานวยความสะดวก ระบบควบคุมในยาน
ยนต์ตามคู่มือและความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยานยนต์ เครื่ องยนต์ระบบผสมผสาน ระบบ
ห้ามล้ออุปกรณ์ประกอบยานยนต์ อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเครื่ องมือตรวจวัด
รวมทั้งระบบควบคุมต่างๆของยานยนต์ที่ทาํ งานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยียานยนต์ที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
3101-2104

งานไฟฟ้ ายานยนต์
1-6-3
(Electrical Vehicle Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานและตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้ายานยนต์
2. สามารถใช้เครื่ องมือตรวจวิเคราะห์ซ่อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานและตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้ายานยนต์
2 แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือตรวจวิเคราะห์ซ่อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ใน
ระบบไฟฟ้ายานยนต์
3. ซ่อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ายานยนต์ตามคู่มือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือวัดเพื่อทดสอบวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องและซ่อมในระบบจุดระเบิด
ระบบประจุไฟระบบแสงสว่างและสัญญาณยานยนต์สมัยใหม่อุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกระบบควบคุมการฉี ด
เชื้อเพลิงระบบควบคุมการส่ งกําลังเครื่ องยนต์
3101-2105

งานปรับแต่ งเครื่ องยนต์
1-6-3
(Engine Tune-Up)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตรวจวัดวิเคราะห์และปรับแต่งเครื่ องยนต์
2. สามารถใช้เครื่ องมือพิเศษตรวจวัดวิเคราะห์และปรับแต่งเครื่ องยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตรวจวัดวิเคราะห์และปรับแต่งเครื่ องยนต์
2. สามารถใช้เครื่ องมือตรวจวิเคราะห์และปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบเครื่ องยนต์
3. ตรวจซ่อมและปรับแต่งเครื่ องยนต์ตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมือพิเศษตรวจวัดวิเคราะห์และปรับแต่งอุปกรณ์ในระบบ
ต่างๆของเครื่ องยนต์การตรวจวัดและวิเคราะห์กาํ ลังอัดและการรั่วของกําลังอัดการวิเคราะห์อุปกรณ์ในระบบจุด
ระเบิด อุปกรณ์ในระบบจ่ายเชื้อเพลิงตามชนิดของเชื้อเพลิงและการวิเคราะห์สภาพไอเสี ย เพื่อปรับแต่งเครื่ องยนต์
ให้อยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
3101-2106

งานเชื้อเพลิงแก๊ สยานยนต์
1-6-3
(Fuel Gas for Vehicle Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการติดตั้งอุปกรณ์เชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
2. สามารถติดตั้งชิ้นส่ วนอุปกรณ์การปรับแต่งและปรับปรุ งสภาพเครื่ องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้
เชื้อเพลิงแก๊ส
3. สามารถตรวจซ่อมบํารุ งรักษาและวิเคราะห์ปัญหาการทํางานระบบเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการติดตั้งอุปกรณ์เชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์
2. บํารุ งรักษาระบบเครื่ องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊สตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมและปรับแต่งระบบเครื่ องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊สตามคู่มือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสมบัติของเชื้อเพลิงแก๊สแก๊สธรรมชาติเหลวและธรรมชาติอดั หลักการทํางาน
การติดตั้งชิ้นส่ วนอุปกรณ์ส่วนควบการปรับแต่งและการปรับปรุ งสภาพเครื่ องยนต์ให้เหมาะสมกับการใช้เชื้อเพลิง
แก๊สการตรวจซ่อมบํารุ งรักษาและวิเคราะห์ปัญหาการทํางานระบบเชื้อเพลิงแก๊สกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และ
การติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบแก๊สยานยนต์ตามมาตรฐานการประมาณราคาค่าบริ การ
3101-2107

งานเกียร์ อตั โนมัติ
2-3-3
(Automatic Transmission Gear)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของกระบวนเฟื องสุ ริยะ(Planetary gear train)ระบบส่ งกําลังแบบอัตราทด
ต่อเนื่อง (Continuously Variable Transmission) การส่ งถ่ายแรงบิดผ่านของเหลวหลักการทํางานและ
การควบคุมของเกียร์อตั โนมัติ
2. สามารถใช้เครื่ องมือพิเศษถอดประกอบตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาและบริ การเกียร์อตั โนมัติ
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของกระบวนเฟื องสุ ริยะ(Planetary gear train)ระบบส่ งกําลัง
แบบอัตราทดต่อเนื่ อง (Continuously Variable Transmission) การส่ งถ่ายแรงบิดผ่านของเหลว
หลักการทํางานและการควบคุมของเกียร์อตั โนมัติ
2. ถอด-ประกอบเกียร์อตั โนมัติตามคู่มือ
3. ตรวจสอบปั ญหาและบริ การเกียร์อตั โนมัติตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานของกระบวนเฟื องสุ ริยะ(Planetary gear train)ระบบส่ งกําลัง
แบบอัตราทดต่อเนื่ อง (Continuously Variable Transmission)การส่ งถ่ายแรงบิดผ่านของเหลวการทํางานของเกียร์
อัตโนมัติแบบต่างๆการใช้เครื่ องมือพิเศษถอดประกอบตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาและบริ การเกียร์อตั โนมัติ
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3101-2108

งานเครื่ องล่ างและส่ งกําลังยานยนต์
1-6-3
(Suspension and Transmission Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานและโครงสร้างของระบบเครื่ องล่างและส่ งกําลังยานยนต์
2. สามารถตรวจสอบวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขัดข้องและซ่อมระบบเครื่ องล่างและส่ งกําลังยานยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานและโครงสร้างของระบบเครื่ องล่างและส่ งกําลังยานยนต์
2. ตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของระบบเครื่ องล่างและส่ งกําลังยานยนต์
3. บํารุ งรักษาและบริ การระบบเครื่ องล่างและส่ งกําลังยานยนต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการทํางานการบํารุ งรักษาการใช้เครื่ องมือและเครื่ องมือพิเศษ
วิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบรองรับนํ้าหนักระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยวการตั้งศูนย์ลอ้ ระบบ
เบรกคลัตช์อตั โนมัติเกียร์ระบบขับเคลื่อนเฟื องท้ายแบบต่างๆ
101-2109

งานตรวจวิเคราะห์ ยานยนต์
1-6-3
(Vehicle Diagnosis Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือทดสอบตรวจวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของยานยนต์
2. สามารถตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อมยานยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมือทดสอบตรวจวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของยานยนต์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการซ่อมและปรับปรุ งสภาพยานยนต์
3. ซ่อมและปรับแต่งสมรรถนะของยานยนต์หลังการซ่อมและปรับปรุ งสภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ การวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของยานยนต์โดยการใช้ประสาทสัมผัสและใช้เครื่ องทดสอบ
การซ่อมและปรับปรุ งสภาพยานยนต์การใช้เครื่ องทดสอบชนิ ดต่างๆทดสอบสมรรถนะของยานยนต์หลังการซ่อม
และปรับปรุ งสภาพ
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3101-2110

เทคโนโลยีดเี ซล
2-0-2
(Diesel Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจโครงสร้างชิ้นส่ วนและหลักการทํางานของเครื่ องยนต์ดีเซล
2. เข้าใจหลักการทํางานของระบบประจุไอดีระบบไอเสี ยมลพิษและการควบคุมมลพิษ
3. เข้าใจหลักการทํางานของระบบระบายความร้อนระบบหล่อลื่นระบบสตาร์ท
4. เข้าใจหลักการของเทคโนโลยีใหม่ที่นาํ มาใช้ในเครื่ องยนต์ดีเซล
5. ประยุกต์ความรู ้ไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่ องยนต์ดีเซล
6. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างชิ้นส่ วนและหลักการทํางานของเครื่ องยนต์ดีเซล
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการหลักการของเทคโนโลยีใหม่ที่นาํ มาใช้ในเครื่ องยนต์ดีเซล
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการหลักการวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่ องยนต์ดีเซล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสร้างชิ้นส่ วนหลักการทํางานของเครื่ องยนต์ดีเซลห้องเผาไหม้กระบวนการเผาไหม้ระบบ
นํ้ามันเชื้อเพลิงระบบควบคุมความเร็ วระบบควบคุมการจ่ายนํ้ามันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิ กส์และอื่นๆความ
สิ้ นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงระบบประจุไอดีระบบไอเสี ยมลพิษและการควบคุมมลพิษระบบระบายความร้อนระบบ
หล่อลื่นระบบสตาร์ทรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ในเครื่ องยนต์ดีเซล
3101-2111

งานตัวถังและพ่ นสี ยานยนต์
1-6-3
(Body and Painting Vehicle Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานและโครงสร้างตัวถังรถยนต์
2. สามารถตรวจซ่อมและบริ การงานตัวถังรถยนต์การใช้และการบํารุ งรักษาเครื่ องมือการคิดประมาณ
ราคาค่าบริ การ
3. เข้าใจหลักการเลือกใช้วสั ดุงานสี รถยนต์และการตรวจซ่ อมสี รถยนต์
4. สามารถตรวจซ่อมและบริ การงานสี รถยนต์การใช้การบํารุ งรักษาเครื่ องมือและการคิดประมาณราคา
ค่าบริ การ
5. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานและโครงสร้างตัวถังรถยนต์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเลือกใช้วสั ดุงานสี รถยนต์และการตรวจซ่อมสี รถยนต์
3. ซ่อมและบริ การงานตัวถังรถยนต์ตามหลักการ
4. คิดราคาค่าบริ การตรวจซ่อมและบริ การงานตัวถังรถยนต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับตัวถังรถยนต์การตรวจซ่อมและบริ การตัวถังรถยนต์การเคาะปะผุการปรับปรุ ง
ภาพชิ้นส่ วนที่ชาํ รุ ด การเปลี่ยนชิ้นส่ วนสําเร็ จรู ปการใช้และการบํารุ งรักษาเครื่ องมือในการซ่อมตัวถังรถยนต์การใช้
วัสดุในงานตัวถังและงานสี รถยนต์การตรวจซ่อมและบริ การงานสี รถยนต์การลอกสี การเตรี ยมพื้นผิวงานการโป๊ วสี
การติดกระดาษกาวการผสมสี การพ่นสี การขัดสี การบํารุ งรักษาสี รถยนต์และการคิดประมาณราคาค่าบริ การ
3101-2112

งานปรับอากาศยานยนต์
1-3-2
(Vehicle Air-condition Practice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับระบบปรับอากาศยานยนต์
2. สามารถตรวจสภาพแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชิ้นส่ วนต่างๆ ของระบบปรับอากาศยานยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศยานยนต์
2. ตรวจสภาพแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องชิ้นส่ วนต่างๆ ของระบบปรับอากาศยานยนต์ตามคู่มือ
3. บํารุ งรักษาและประมาณราคาการบริ การ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับวัฏจักรระบบปรับอากาศยานยนต์ ระบบควบคุมทัว่ ไป ระบบควบคุมอัตโนมัติ
วิเคราะห์และแก้ปัญหา บริ การระบบปรับอากาศ บํารุ งรักษา ประมาณราคา
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3101-2113

งานเครื่ องมือกลยานยนต์
1 -6 -3
(Machine for Vehicle Practice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของเครื่ องมือวัดละเอียดเครื่ องมือกลชนิ ดต่างๆที่ใช้ในการปรับปรุ ง
สภาพยานยนต์
2. สามารถใช้เครื่ องมือวัดละเอียดเครื่ องมือกลชนิดต่างๆในการปรับปรุ งสภาพยานยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่ องมือวัดละเอียดเครื่ องมือกลชนิดต่างๆที่ใช้ในการ
ปรับปรุ งสภาพยานยนต์
2. บํารุ งรักษาเครื่ องมือวัดละเอียดเครื่ องมือกลชนิดต่างๆที่ใช้ในการปรับปรุ งสภาพยานยนต์ตามคู่มือ
3. ใช้เครื่ องมือวัดละเอียดเครื่ องมือกลชนิดต่างๆในการปรับปรุ งสภาพยานยนต์ตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องมือวัดละเอียด เครื่ องมือกลช่างยนต์ชนิดต่างๆ ในการปรับปรุ งสภาพ
ยานยนต์และการประมาณราคาค่าบริ การ
3101-2803

ล้ อและระบบรองรับนํา้ หนักรถไฟ
2 - 3 -3
(Train Wheels and Suspension System)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจระบบล้อและระบบรองรับนํ้าหนักรถไฟ
2. เข้าใจประเภท ส่ วนประกอบระบบล้อและระบบรองรับนํ้าหนักรถไฟ
3. ตรวจสอบ บํารุ งรักษาระบบล้อและระบบรองรับนํ้าหนักรถไฟ
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานระบบล้อและระบบรองรับนํ้าหนักรถไฟ
2. ตรวจสอบ บํารุ งรักษาระบบล้อและระบบรองรับนํ้าหนักรถไฟตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานระบบล้อและระบบรองรับนํ้าหนักการจัดประเภทส่ วนประกอบ
ระบบล้อระบบรองรับนํ้าหนักการตรวจสอบ และการบํารุ งรักษาระบบล้อระบบรองรับนํ้าหนักตามมาตรฐานและ
ความปลอดภัยในงานระบบล้อระบบรองรับนํ้าหนักรถไฟ
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3101-2804

ระบบเบรกรถไฟ
2-3-3
(Train Braking Systems)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจระบบเบรกรถไฟ
2. เข้าใจประเภท และส่ วนประกอบระบบเบรกรถไฟ
3. สามารถตรวจสอบ และการบํารุ งรักษาระบบเบรกรถไฟ
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบเบรกรถไฟ
2. ตรวจสอบและบํารุ งรักษาระบบเบรกรถไฟตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานระบบเบรกรถไฟการจัดประเภทและส่ วนประกอบระบบเบรก
ของรถไฟหลักการทํางาน การตรวจสอบและการบํารุ งรักษาระบบเบรกรถไฟมาตรฐานและความปลอดภัยในงาน
ระบบเบรกของรถไฟ

สาขางานเทคนิคเครื่ องกลอุตสาหกรรม
3101-0106

ชิ้นส่ วนเครื่ องกล
3-0-3
(Machine Elements)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจชนิด หน้าที่ มาตรฐาน และแหล่งสารสนเทศของชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. สามารถคํานวณและเลือกใช้ชิ้นส่ วนเครื่ องกลในการออกแบบ การผลิต และการซ่อมบํารุ ง
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชนิด หน้าที่ มาตรฐาน และแหล่งสารสนเทศของชิ้นส่ วนเครื่ องกล
2. คํานวณชิ้นส่ วนเครื่ องกลในการออกแบบ การผลิต และการซ่อมบํารุ ง
3 เลือกใช้ชิ้นส่ วนเครื่ องกลในการออกแบบ การผลิต และการซ่อมบํารุ ง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาชนิ ด หน้าที่ มาตรฐาน และแหล่ งสารสนเทศของชิ้ นส่ วนเครื่ องกล รวมทั้งการคํานวณและ
เลื อกใช้ในการออกแบบ การผลิต และการซ่ อมบํารุ งทางเครื่ องกล เกี่ ยวกับ ชิ้ นส่ วนต่อยึดที่ ใช้หลักการของลิ่ ม
เช่ น สลัก ตัว เรี ย ว ลิ่ ม สไปลน์ ชิ้ น ส่ วนยึด ประสานด้ว ยเกลี ยว ชิ้ นส่ วนส่ งกําลัง เช่ น สปริ ง เฟื อง คลัต ซ์
สายพาน โซ่กาํ ลัง เพลา รองลื่น ฯลฯ ตลับลูกปื นและการหล่อลื่น การคํานวณงานสวมระบบไอเอสโอ
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3101-2201

งานบริการเทคโนโลยีเครื่ องกลต้ นกําลัง
2-3-3
(Industrial Power Generator Service)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องกลต้นกําลัง
2. สามารถวิเคราะห์วฏั จักรของเครื่ องกลต้นกําลังและการวัดสมรรถนะ
3. มีทกั ษะในการบริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องกลต้นกําลัง
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการบริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องกลต้นกําลัง
2. บริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องกลต้นกําลังตามคู่มือ
3. วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องกลต้นกําลังตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานการบริ การและบํารุ งรักษาเทคโนโลยีเครื่ องกลต้นกําลังในงานอุตสาหกรรม
ประเภทเครื่ องต้นกําลังดีเซลวิเคราะห์วฏั จักรของเครื่ องกลต้นกําลังและการวัดสมรรถนะ
3101-2202

เครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
2-3-3
(Pump and Air Compressor)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจลักษณะการทํางานของเครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
2. คํานวณสมรรถนะของเครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
3. เข้าใจหลักการออกแบบเครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
4. เข้าใจหลักการบํารุ งรักษาเครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
5. เข้าใจการเลือกใช้งานเครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
6. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการหลักการออกแบบเครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
3. คํานวณสมรรถนะของเครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
4. ซ่อมและปรับแต่งข้อขัดข้องของอุปกรณ์ในระบบเครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ ชนิ ดหลักการทํางานของเครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศการหาสมรรถนะของเครื่ องสู บ
และเครื่ อ งอัด อากาศการออกแบบการเลื อกใช้งานการติ ด ตั้งซ่ อมและการบํารุ งรั กษารวมทั้งมลภาวะเป็ นพิ ษ
กับสิ่ งแวดล้อม
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3101-2203

งานบริการระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
2-3-3
(Steam PlantService)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการบริ การระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะในการบริ การและบํารุ งรักษาระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการบริ การระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
2. บริ การตรวจสอบและบํารุ งรักษาระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมตามคู่มือ
3. ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการบริ การระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมการใช้ไอนํ้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพการติดตั้ง
ตรวจสอบสภาพการใช้งานและการบํารุ งรักษาระบบไอนํ้า
3101-2204

งานบริการเครื่ องทําความเย็นอุตสาหกรรม
2-3-3
(Industrial Refrigerator Service)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบริ การเครื่ องทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานบริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องทําความเย็นอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการบริ การเครื่ องทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. บริ การตรวจสอบและบํารุ งรักษาระบบการทําความเย็นอุตสาหกรรมตามคู่มือ
3. ติดตั้งอุปกรณ์ระบบการทําความเย็นอุตสาหกรรมตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและการบริ การระบบการทําความเย็นในงานอุตสาหกรรมการติดตั้ง
และการบํารุ งรักษาเครื่ องทําความเย็นอุตสาหกรรม
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3101-2205

งานบริการเครื่ องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2-3-3
(Industrial Air-Condition Service)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบริ การเครื่ องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานบริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับการบริ การเครื่ องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. บริ การตรวจสอบและบํารุ งรักษาเครื่ องปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคู่มือ
3. ติดตั้งอุปกรณ์เครื่ องปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานบริ การเครื่ องปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมการติดตั้งและการบํารุ งรักษา
อุปกรณ์เครื่ องปรับอากาศอุตสาหกรรม
3101-2206

งานบริการเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
2-3-3
(Industrial Machine Service)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้บาํ รุ งรักษาและติดตั้งเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
2. บํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมตามคู่มือ
3. ติดตั้งอุปกรณ์เครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับหลักการทํางานการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมการติดตั้ง
มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่ องอัดอากาศเครื่ องทําสุ ญญากาศเครื่ องสู บเครื่ องเชื่อมเครื่ องกลึงเครื่ องไสเครื่ องกัด
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3101-2207

งานบริการระบบนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์
2-3-3
(Pneumatic and Hydraulic Service)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบํารุ งรักษานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานบํารุ งรักษานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการบํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
2. บํารุ งรักษาระบบนิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมตามคู่มือ
3. ติดตั้งอุปกรณ์นิวแมติกส์ และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบํารุ งรักษานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรมการติดตั้งอุปกรณ์
นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม
3101-2208

กระบวนการผลิต
3-0-3
(Manufacturing Process)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมต่างๆ
2. เข้าใจหลักการในการวางแผนการผลิตและจัดการผลิตในโรงงาน
3. ตรวจสอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต
4. เข้าใจหลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพ
5. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2. วางแผนการผลิตและจัดการผลิตในโรงงาน
3. ตรวจสอบและแก้ปัญหาการผลิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาหลักการของกระบวนการผลิ ตทางอุต สาหกรรมอาหารอุต สาหกรรมนํ้าตาลอุ ตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมไม้อุตสาหกรรมสิ่ งทอและอุตสาหกรรมอื่นๆปั จจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมโครงสร้างการจัดการผลิต
การวางแผนการผลิตและพัฒนาการผลิตการขนถ่ายวัสดุเทคนิคการผลิตและการควบคุมระบบการผลิตแบบหาค่าที่
เหมาะสมเทคนิ คโครงงานแผนภู มิสายงานแผนภู มิกระบวนการผลิตการวิเคราะห์ปัญ หาการผลิ ตโดยใช้ลิเนี ยร์
โปรแกรมมิ ง (linear programming) เทคนิ ค การควบคุ ม คุ ณ ภาพการควบคุ ม สต๊ อ กวัต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการผลิตกับการยศาสตร์ (ergonomics) ในงานอุตสาหกรรมและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
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3101-2209

การทําความเย็นอุตสาหกรรม
3-0-3
(IndustrialRefrigeration)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. คํานวณสมรรถนะการทําความเย็น
3. เข้าใจมาตรฐานการติดตั้งระบบเครื่ องทําความเย็นอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. ติดตั้งระบบเครื่ องทําความเย็นอุตสาหกรรมตามหลักการ
3. คํานวณหาสมรรถนะการทําความเย็น
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาหลักการเบื้ องต้นของวัฏจักรการทําความเย็นวิเคราะห์วฏั จักรการอัดไอวัฏจักรการทําความเย็น
แบบต่างๆระบบการทําความเย็นโดยตรงระบบการทําความเย็นโดยอ้อมสารทําความเย็นอุปกรณ์และส่ วนประกอบ
ของระบบการทําความเย็นอุปกรณ์ควบคุมระบบการทําความเย็นมาตรฐานระบบการติดตั้งระบบเครื่ องทําความเย็น
และอุปกรณ์ และของเสี ยที่ มีผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมการคํานวณภาระของเครื่ องทําความเย็นและการคํานวณ
สมรรถนะของเครื่ องทําความเย็น
3101-2210

การปรับอากาศอุตสาหกรรม
3-0-3
(Industrial Air-Conditioning)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. เข้าใจหลักการของมาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศ
3. คํานวณอัตราการทําความเย็นในระบบอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการปรับอากาศและมาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. คํานวณหาอัตราการทําความเย็นของระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม
3. แก้ไขข้อขัดข้องของระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาหลักการ กระบวนการปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมแผนภูมิไซโครเมตริ ก (Psychometric
chart)แผนภูมิความดันเอนทาลปี (P-h diagram) ระบบปรับอากาศแบบต่างๆส่ วนประกอบระบบปรับอากาศระบบ
ควบคุ มการปรับ อากาศระบบท่ อระบบการจ่ายอากาศการบํารุ งรักษาและวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องระบบปรั บอากาศ
มาตรฐานการติ ดตั้งระบบปรั บ อากาศรวมทั้งผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมหลักการคํานวณอัต ราการทําความเย็น
(Cooling load) การคํานวณสมรรถนะของเครื่ องทําความเย็น
3101-2211

วิศวกรรมโรงต้ นกําลัง
3-0-3
(Power Plant Engineering)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการประยุกต์เทอร์โมไดนามิกส์การใช้การบํารุ งรักษาโรงต้นกําลังไอนํ้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. คํานวณสมรรถนะของวัฏจักรโรงต้นกําลัง
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้และบํารุ งรักษาโรงต้นกําลังอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ประยุกต์ใช้หลักการเทอร์โมไดนามิกส์ในโรงต้นกําลัง
3. คํานวณหาสมรรถนะของวัฏจักรโรงต้นกําลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประยุกต์เทอร์โมไดนามิกส์กระบวนการของไอนํ้าวิเคราะห์วฏั จักรกําลังไอนํ้าหม้อ
ไอนํ้าและอุปกรณ์ การผลิตกําลังงานจากกังหันไอนํ้า กังหันแก๊สการบํารุ งรักษาระบบไอนํ้าและการใช้ไอนํ้าอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
3101-2212

ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Energy Management)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้พลังงานความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เข้าใจหลักการทําบัญชีพลังงานและการตรวจสอบพลังงาน
3. เข้าใจหลักการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงาน
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้พลังงานความร้อนและไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทําบัญชีพลังงานและการตรวจสอบพลังงาน
3. วิเคราะห์และเลือกวิธีการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาหลักการของระบบการใช้พ ลังงานความร้ อนและไฟฟ้ าในโรงงานอุ ต สาหกรรมการทําบัญ ชี
พลังงานการตรวจสอบเก็บข้อ มูลและการวิเคราะห์ การใช้พ ลังงานการตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องจักร
อุปกรณ์ การปรับปรุ งการใช้พลังงานการบํารุ งรักษาและพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงานรวมทั้ง
การคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
3101-2213

พลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Alternative Energy)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. จําแนกประเภทของพลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม
2. พิจารณาเลือกความเหมาะสมของพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3. เข้าใจหลักการอนุรักษ์พลังงานในงานอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประเภทของพลังงานทางเลือกในโรงงานอุตสาหกรรม
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุสาหกรรม
3. เลือกใช้พลังงานในงานอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประเภท และแหล่งพลังงาน พลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานนํ้า พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานใต้พิภพ พลังงานชีวมวลและแก๊สซิ ไฟร์เออร์ การประยุกต์ใช้
พลังงาน หลักการอนุรักษ์พลังงานในงานอุตสาหกรรม
3101-2214

ไอนํา้ อุตสาหกรรม
3-0-3
(Steam for Industrial)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
2. คํานวณเกี่ยวกับระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
2. คํานวณเกี่ยวกับระบบไอนํ้าอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของระบบไอนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรมการคํานวณเกี่ยวกับคุณสมบัติของไอนํ้า
การประยุกต์ใช้งานในงานอุตสาหกรรมการตรวจสอบสภาพการใช้งาน การเดินเครื่ องและการบํารุ งรักษาเครื่ อง
กําเนิดไอนํ้า ระบบควบคุมการฉี ดนํ้ามันเชื้อเพลิง ลิน้ ควบคุมและการควบคุมอัตโนมัติของหม้อไอนํ้า
3101-2215

การถ่ ายเทความร้ อน
3-0-3
(Heat Transfer)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน โดยวิธีการนํา การพาและการแผ่รังสี
2. เข้าใจในการคํานวณอุณหภูมิ ค่าความร้อนสําหรับการนําความร้อนสภาวะสมํ่าเสมอไม่สมํ่าเสมอใน
หนึ่งมิติ
3. เข้าใจพื้นฐานการเลือกใช้งานของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้พ้ืนฐาน การคํานวณเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้งานอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อน โดยวิธีการนํา การพาและการแผ่รังสี การคํานวณอุณหภูมิ
ค่าความร้อนสําหรับการนําความร้อนสภาวะสมํ่าเสมอ ไม่สมํ่าเสมอในหนึ่ งมิติ สองมิติ ฉนวนความร้อน ความหนา
วิกฤตของฉนวน การศึกษารู ปแบบของการพาความร้อนแบบอิสระ แบบบังคับ พื้นฐานการเลือกใช้งานของ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการแผ่รังสี ความร้อนสําหรับรู ปทรงต่างๆ
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สาขางานเทคนิคเครื่ องกลเรื อ
3101-2301

งานติดตั้งเครื่ องยนต์ เรื อ
2-3-3
(Marine Engine Installation)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการคํานวณระวางขับนํ้าการเลือกกําลังเครื่ องยนต์ที่เหมาะสม
2. เลือกขนาดความโตใบจักรเพลาใบจักรอุปกรณ์ประจําเรื อและกําหนดองศาเพลาใบจักรและชุดติดตั้ง
เครื่ องยนต์
3. ติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อและอุปกรณ์ประจําเรื อ
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการคํานวณระวางขับนํ้าการเลือกกําลังเครื่ องยนต์ที่เหมาะสม การเลือกอุปกรณ์
ติดตั้งเครื่ องยนต์และอุปกรณ์ประจําเรื อ
2. ประกอบติดตั้งและบํารุ งรักษาเครื่ องยนต์เรื อและอุปกรณ์ประจําเรื อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อเทคนิคการคํานวณระวางขับนํ้าของตัวเรื อสัดส่ วน
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรู ปร่ างของเครื่ องยนต์กบั ขนาดรู ปร่ างของตัวเรื อความเร็ วของเรื อสัมพันธ์กบั กําลัง
เครื่ องยนต์ความเหมาะสมของความโตใบจักรกับกําลังเครื่ องยนต์สดั ส่ วนความโตใบจักรกับพิทช์(pitch)เทคนิคการ
ติดตั้งแท่นเครื่ องยนต์กระบอกเพลาเพลาใบจักรระบบระบายความร้อนท่อไอเสี ยระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงการขยาย
แบบหาศูนย์เพลาใบจักรติดตั้งกระบอกเพลาเพลาใบจักรแท่นเครื่ องยนต์เรื อพังงาหางเสื อระบบระบายความร้อนท่อ
ไอเสี ยระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงอุปกรณ์ประจําเรื อ
3101-2302

งานเกียร์ เรื อ
1-3-2
(Marine Transmission)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการส่ งถ่ายกําลังของเฟื องเกียร์เรื อแบบต่างๆ
2. ใช้เครื่ องมือและเครื่ องมือพิเศษในการถอดประกอบและดัดแปลงเกียร์เรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการส่ งถ่ายกําลังของเฟื องเกียร์เรื อ
2. แก้ไขข้อขัดข้องบํารุ งรักษาระบบการทํางานของเกียร์เรื อและอุปกรณ์
3. บริ การเกียร์เรื อและอุปกรณ์ตามระยะเวลา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการส่ งถ่ายกําลังของเฟื องแบบ Planetary Gear Traingคํานวณอัตราทด
ขบวนเฟื องหลักการส่ งถ่ายกําลังด้วยของเหลวการทํางานของเกียร์เรื อแบบ Reduction & Reversing Gear และ
Hydraulic Reduction & Reversing gear เครื่ องควบคุมการทํางานของเกียร์วิธีการดัดแปลงเกียร์รถยนต์เป็ นเกียร์เรื อ
หน้าแปลนแบริ่ งเพลาใบจักรการถอดประกอบเกียร์เรื อแบบต่างๆโดยใช้เครื่ องมือและเครื่ องมือพิเศษดัดแปลงเกียร์
รถยนต์ให้เป็ นเกียร์เรื อหน้าแปลนแบริ่ งเพลาใบจักร
3101-2303

งานใบจักรเรื อ
1-3-2
(Ship Impeller)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานลักษณะของใบจักรและความสัมพันธ์กบั ตัวเรื อ
2. คํานวณหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรื อกับใบจักร
3. เขียนแบบการสมดุลการตีปรับพิทช์และทดสอบประสิ ทธิ ภาพของใบจักร
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการทํางานลักษณะของใบจักรและความสัมพันธ์กบั ตัวเรื อความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวเรื อกับใบจักรประสิ ทธิ์ ภาพใบจักรเรื อ
2. ทดสอบประสิ ทธิ์ ภาพใบจักรเรื อ
3. บํารุ งรักษาและบริ การใบจักรเรื อตามระยะเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ั ติ เกี่ ย วกับ หลัก การเลื อ กและทดสอบประสิ ทธิ ภ าพใบจัก รชนิ ด ของใบจัก รเรื อ
คํานิยามศัพท์ของใบจักรความโตของใบจักรกับกําลังเครื่ องยนต์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรื อกับใบจักรการคํานวณ
พิทช์ใบจักรการเขียนแบบใบจักรการกัดกร่ อนและปรับแต่งใบจักรที่ ชาํ รุ ดการปรับพิทช์ใบจักรการหาอัตราเรี ยว
รู ดุมใบจักร การทําร่ องลิ่ม วิธีการยึดใบจักรกับเพลา การเขี ยนแบบใบจักร หาสมดุ ลของใบจักร แต่ งผิวใบจักร
แต่งความโตหน้าใบ ตีปรับพิทช์ ใบจักรเจาะรู ดุมใบจักรทําร่ องลิ่มยึดใบจักรกับเพลาทดสอบประสิ ทธิ ภาพใบจักร
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3101-2304

งานไฟฟ้ าในเรื อ
2-3-3
(Ship Electricity)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกฎทางไฟฟ้ าในเรื อการใช้เครื่ องมือวัดตรวจสอบทางไฟฟ้า
2. ตรวจสอบแก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องกลไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการและกฎทางไฟฟ้าที่ใช้ในเรื อ
2. ตรวจสอบวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของระบบไฟฟ้าในเรื อ
3. บํารุ งรักษาระบบไฟฟ้าในเรื อและบริ การงานเครื่ องกลไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในเรื อตามระยะเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและกฎพื้นฐานทางไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับเครื่ องมือวัดและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าโครงสร้างและชนิดของเครื่ องกลไฟฟ้าการเลือกใช้ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ องการจ่ายกระแสแรง
เคลื่อนการขนานเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าแผงควบคุมไฟฟ้า
3101-2305

งานซ่ อมเครื่ องยนต์ เรื อ
1-3-2
(Marine Engine Repairs)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์ระบบการทํางานต่างๆของเครื่ องยนต์เรื อและหลักการทํางานของเครื่ อง
วิเคราะห์ทดสอบเครื่ องยนต์
2. ตรวจสอบวิเคราะห์การทํางานของเครื่ องยนต์เรื อโดยใช้ประสาทสัมผัสและใช้เครื่ องทดสอบหา
ข้อบกพร่ องเพื่อซ่ อมและปรับปรุ งสภาพเครื่ องยนต์
3. ซ่อมและบริ การงานเครื่ องยนต์เรื อตามคู่มือกําหนด
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการวิเคราะห์ระบบการทํางานของเครื่ องยนต์เรื อและเครื่ องวิเคราะห์ทดสอบ
เครื่ องยนต์
2. ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาการทํางานของเครื่ องยนต์เรื อด้วยประสาทสัมผัสและเครื่ องทดสอบ
3. ถอดซ่อมชิ้นส่ วนและอุปกรณ์เครื่ องยนต์เรื อโดยใช้เครื่ องมือและเครื่ องมือพิเศษ
4. ปรับแต่งระบบต่างๆของเครื่ องยนต์ตามคู่มือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานซ่ อมและปรับปรุ งสภาพเครื่ องยนต์เรื อทดลองติดเครื่ องยนต์วิเคราะห์หา
ข้อขัดข้องปรับแต่งเครื่ องยนต์โดยใช้ประสาทสัมผัสและเครื่ องทดสอบตรวจสอบระบบต่างๆของเครื่ องยนต์เรื อ
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3101-2306

งานเขียนแบบและอ่ านแบบเรื อ
1-3-2
(Ship Drawing and Reading)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบและอ่านแบบเรื อในลักษณะต่างๆ
2. เขียนแบบและขยายแบบส่ วนต่างๆของตัวเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการอ่านแบบเขียนแบบเรื อและการวางเครื่ องยนต์
2. เขียนและอ่านแบบเรื อขยายแบบส่ วนต่างๆของเรื อตามแบบที่กาํ หนด
3. กําหนดตําแหน่งเครื่ องยนต์และองศากระบอกเพลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเรื อรู ปลายเส้นรู ปด้านข้างรู ปครึ่ งซี กรู ปตัดกงรู ปตัดแท่น
เครื่ องยนต์กระบอกเพลาหางเสื อขยายแบบลายเส้นขยายแบบแท่นเครื่ องยนต์กระบอกเพลาหางเสื อ
3101-2307

ความต้ านทานและกําลังเรื อ
3-0-3
(Resistance and Ship Power)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการคํานวณความต้านทานและกําลังเรื อ
2. คํานวณความต้านทานและกําลังเรื อที่ออกแบบใหม่
3. เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลจากความต้านทานที่คาํ นวณได้
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการคํานวณความต้านทานและกําลังเรื อ
2. วิเคราะห์ผลจากแบบจําลองเรื อ
3. เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ผลความต้านทานและกําลังเรื อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการคํานวณความต้านทานและกําลังเรื อความต้านทานของเรื อนิยามความต้านทานประเภท
ความต้านทานการคํานวณความต้านทานของเรื อที่ออกแบบใหม่โดยคํานวณจากความต้านทานของเรื อเก่าที่มี
รู ปร่ างเหมือนกันและจากผลการทดลองจากแบบจําลองเรื อกฎการเปรี ยบเทียบคํานวณกําลังม้าประสิ ทธิ ผลจาก
ความต้านทานที่คาํ นวณได้
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3101-2308

วิศวกรรมเครื่ องกลเรื อ
3-0-3
(Ship Mechanical Engineering)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจวิธีการคํานวณความต้านทานและกําลังของเรื อด้วยวิธีการลากเรื อจําลอง
2. คํานวณความต้านทานและกําลังของเรื อด้วยวิธีการต่างๆ
3. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความต้านทานเพื่อหากําลังของเครื่ องยนต์ที่ใช้กบั เรื อ
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการคํานวณความต้านทานและกําลังของเรื อด้วยวิธีการลากเรื อจําลองและจาก
ตารางสําเร็ จ
2. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบความต้านทานเพื่อหากําลังเครื่ องยนต์เรื อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณหาความต้านทานและกําลังของเรื ออย่างละเอียดการคํานวณหากําลังของ
เรื อจากตารางสําเร็ จการคํานวณหากําลังของเครื่ องยนต์ที่ตอ้ งการใช้กบั เรื อ
3101-2309

งานสั ญญาณควบคุมการเดินเรื อ
2-3-3
(Ship Navigation Control Signals)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของการใช้สญ
ั ญาณควบคุมการเดินเรื อการนําเรื อเทียบทุ่นเทียบท่า
2. เดินเรื อโดยใช้สญ
ั ญาณและอุปกรณ์เดินเรื อได้ตามกฏการเดินเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการของการใช้สญ
ั ญาณควบคุมการเดินเรื อการนําเรื อเทียบทุ่นเทียบท่า
2. เลือกใช้สญ
ั ญาณควบคุมการเดินเรื อในการสัง่ การนําเรื อ
3. วางแผนการเดินเรื อตามแผนที่เดินเรื อ
4. เดินเรื อโดยใช้สญ
ั ญาณและอุปกรณ์การเดินเรื อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของการใช้สญ
ั ญาณควบคุมการเดินเรื อการนําเรื อการเทียบทุ่นเทียบท่า
การใช้เข็มทิศเดินเรื อเรดาร์โซน่าวิทยุคมนาคมในการเดินเรื อเวลากระแสนํ้าอุตุนิยมวิทยาทางทะเลการหาระยะทาง
จากแผนที่เดินเรื อพระราชบัญญัติการเดินเรื อสัญญาณควบคุมการเดินเรื อทุ่นเครื่ องหมายการหาตําแหน่งเรื อการวาง
แผนการเดินเรื อการสัง่ การนําเรื อการถือท้ายเรื อการนําเรื อเทียบทุ่นเทียบท่าการช่วยคนตกนํ้าการดับเพลิง
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3101-2310

งานท่ อในเรื อ
1-3-2
(Ship Piping)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของระบบงานท่อและอุปกรณ์งานท่อในเรื อ
2. ติดตั้งอุปกรณ์งานท่อตามแบบที่กาํ หนด
3. วิเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่ องในการติดตั้งและรอยรั่วที่เกิดขึ้น
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการของระบบงานท่อและอุปกรณ์งานท่อในเรื อ
2. เดินระบบท่อและอุปกรณ์ในเรื อตามแบบที่กาํ หนด
3. ตรวจสอบสอบรอยรั่วและป้องกันการสู ญเสี ยภายในท่อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมือในงานท่อการทําเกลียวการใช้ขอ้ ต่อและอุปกรณ์ในงานท่อ
การดัดท่อการคลี่แบบท่อการต่อหน้าแปลนท่อการติดตั้งท่อเทคนิคการเดินท่อและตรวจสอบรอยรั่วอุปกรณ์จบั ยึด
ท่อการป้องกันการสู ญเสี ยภายในท่อ
3101-2311

งานเครื่ องมือวัดและระบบควบคุม
1-3-2
(Instruments and Control System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบควบคุมอ่านค่าเครื่ องมือวัดและระบบควบคุม
2. วิเคราะห์ค่าต่างๆจากการอ่านเครื่ องมือวัด
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการทํางานของระบบควบคุมการอ่านค่าเครื่ องมือวัดและระบบควบคุม
2. วิเคราะห์ค่าจากเครื่ องมือวัดและระบบควบคุม
3. ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติพ้ืนฐานในเรื อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องวัดและควบคุมทางด้านไฟฟ้าเครื่ องวัดความดันอุณหภูมิระดับของเหลว
อัตราการไหลความเร็ วรอบระบบควบคุมวงจรเครื่ องมือวัดและอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณการออกแบบระบบ
ควบคุมอัตโนมัติพ้ืนฐานในเรื อ
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3101-2312

งานเครื่ องมือกลเรื อ
1-3-2
(Ship Machine Tool)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเลือกใช้การใช้การบํารุ งรักษาการผลิตและซ่อมด้วยเครื่ องมือกล
2. เลือกใช้เครื่ องมือกลในการผลิตและซ่อมชิ้นส่ วนอุปกรณ์งานเครื่ องกลเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการเลือกใช้การใช้การบํารุ งรักษาการผลิตและซ่อมชิ้นงานด้วยเครื่ องมือกล
2. ผลิตซ่อมปรับปรุ งสภาพชิ้นส่ วนและอุปกรณ์ประจําเรื อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการผลิตและซ่อมชิ้นงานด้วยเครื่ องมือกลส่ วนประกอบลักษณะการใช้งาน
การบํารุ งรักษาเครื่ องมือกลเครื่ องกลึงเครื่ องตัดเครื่ องกัดเครื่ องไสเครื่ องเลื่อยกลเครื่ องเจาะการเลือกใช้ความเร็ วตัด
ความเร็ วรอบอัตราการป้อนอุปกรณ์จบั ยึด
3101-2313

งานขนถ่ ายวัสดุในเรื อ
2-0-2
(Ship Material Handling)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ
2. เลือกใช้อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุให้เหมาะสมกับงาน
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการทํางานของระบบการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ
2. ออกแบบวางแผนและจัดระบบการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ประเภทต่างๆในเรื อ
3. เลือกใช้อุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุได้เหมาะสมกับงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาหลักการทํางานของระบบการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ ขนถ่ายวัสดุ ในเรื อความหมายของการขนถ่ายกฎ
การขนถ่ า ยระบบการขนถ่ ายอุ ป กรณ์ การขนถ่ ายวัส ดุ ใ นงานเรื อ รอกสลิ งกว้านเครนสายพานลําเลี ย งการขนถ่ า ย
ของเหลวในเรื อ
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3101-2314

ทฤษฎีเรื อ
3-0-3
(Ship Theory)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการออกแบบเรื อโครงสร้างเรื อคุณสมบัติการทรงตัวของเรื อแบบต่างๆ
2. วิเคราะห์คุณสมบัติตวั เรื อแบบต่างๆและเลือกแบบให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนและกําลัง
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการออกแบบเรื อโครงสร้างเรื อคุณสมบัติการทรงตัวของเรื อแบบต่างๆ
2. เลือกแบบเรื อให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนและกําลังม้า
3. ออกแบบโครงสร้างตัวเรื อให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนและกําลังม้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเรื อโครงสร้างเรื อคุณสมบัติการทรงตัวของเรื อแบบต่างๆส่ วน
ประกอบโครงสร้างเรื อคุณสมบัติของเรื อแบบต่างๆการทรงตัวของเรื อความต้านทานของตัวเรื อทฤษฎีการ
ขับเคลื่อนกําลังม้าและประสิ ทธิ ภาพของใบจักรเรื อ
3101-2315

งานบุคคลประจําเรื อ
1-3-2
(Seamanship Practice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจกฎข้อบังคับขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคนประจําเรื อการช่วยชีวิตการดับไฟการดํารงชีพและการปฐมพยาบาลใน
ทะเล
3. ดํารงชีวิตและปฏิบตั ิงานในเรื อยามปกติและเมื่อเกิดเหตุการณ์คบั ขัน
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการของกฎข้อบังคับขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ
2. จัดระบบการป้องกันและแก้ปัญหาอัคคีภยั การช่วยชีวิตการดํารงชีวิตและการปฐมพยาบาลในทะเล
3. กําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคคลประจําเรื อในตําแหน่งต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการเดินเรื อกฎข้อบังคับขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ
ไฟและการดับไฟการช่วยชีวิตการดํารงชีพและการปฐมพยาบาลในทะเลอัตรากําลังพลในเรื อหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคนประจําเรื อในตําแหน่งต่างๆ
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3101-2316

งานบริการเครื่ องทําความเย็นเรื อ
1-3-2
(Ship Refrigeration Service)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบริ การเครื่ องทําความเย็นเรื อ
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานบริ การและตรวจซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องทําความเย็นเรื อ
3. เข้าใจหลักการคิดค่าบริ การเครื่ องทําความเย็นเรื อ
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการทํางานของระบบเครื่ องทําความเย็นในเรื อ
2. ทดสอบการทํางานของระบบเครื่ องทําความเย็นในเรื อ
3. แก้ไขข้อขัดข้องของระบบเครื่ องทําความเย็นในเรื อ
4. ติดตั้งและบํารุ งรักษาระบบเครื่ องทําความเย็นในเรื อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและบริ การเครื่ องทําความเย็นเรื อ การตรวจซ่อมและประมาณราคา
ค่าบริ การ
3101-2317

เทคโนโลยีเรื อสมัยใหม่
2-0-2
(New Technology of Marine)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหน้าที่ การทํางานของอุปกรณ์ประจําเรื อและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ทาํ งานโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่
2. มีทกั ษะในการค้นคว้าติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเรื อสมัยใหม่
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการทํางานของอุปกรณ์ประจําเรื อและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่ทาํ งานโดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่
2. ค้นคว้าติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเรื อสมัยใหม่
3. เตรี ยมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเรื อสมัยใหม่
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาค้นคว้าความก้าวหน้าเทคโนโลยีเรื อ อุปกรณ์ประจําเรื อและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรื อที่ทาํ งานโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
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สาขางานเทคนิคเครื่ องกลเกษตร
3101-2401

งานบริการเครื่ องจักรกลเตรียมดิน
2-3-3
(Primary Tillage Machinery Practice)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความหมายและความสําคัญของเครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน
2. เข้าใจการทํางานของชิ้นส่ วนของเครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน
3. ใช้งาน ปรับตั้ง และทดสอบแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน
4. ซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน
5. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน
2. บริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลเตรี ยมดินตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมเครื่ องจักรกลเตรี ยมดินตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญ ชิ้นส่ วน การใช้งาน ปรับตั้ง ทดสอบ บํารุ งรักษา
และแก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน
3101-2402

งานบริการเครื่ องจักรกลงานสั ตว์
2-3-3
(Animal Machinery Practice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของ ชิ้นส่ วน โครงสร้างของเครื่ องจักรกลงานสัตว์
2. อธิ บายการทํางานของเครื่ องจักรกลงานสัตว์
3. ซ่อมบํารุ ง เครื่ องจักรกลงานสัตว์
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลงานสัตว์
2. บริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลงานสัตว์ตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมเครื่ องจักรกลงานสัตว์ตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับชิ้นส่ วน โครงสร้าง การทํางาน ซ่อมบํารุ งของเครื่ องจักรกลที่ใช้ในงานการผลิต
สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ปีก สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่และสัตว์น้ าํ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล

101
3101-2403

เครื่ องจักรกลเกษตรก่ อนการเก็บเกีย่ ว
2-3-3
(Pre-Harvest Machinery)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจโครงสร้าง ชิ้นส่ วน การทํางานของเครื่ องปลูก เครื่ องมือบํารุ งรักษาพืช
2. เลือกใช้ ปรับแต่ง แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่ องปลูก เครื่ องมือบํารุ งรักษาพืช
3. ประยุกต์ใช้เครื่ องมือและประเมินผลการทํางานของเครื่ องทุ่นแรงฟาร์มแต่ละชนิด
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยว
2. บริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมเครื่ องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยวตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้าง ชิ้นส่ วน การทํางาน ของเครื่ องมือ เครื่ องปลูก เครื่ องมือบํารุ งรักษา
พืช เลือกใช้ ปรับแต่ง ประยุกต์ใช้ แก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องมือและประเมินผลการทํางานของเครื่ องทุ่นแรงฟาร์มแต่
ละชนิด
3101-2404

เครื่ องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกีย่ ว
2-3-3
(Post-Harvest Machinery)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจโครงสร้าง ชิ้นส่ วน ของเครื่ องมือหลังการเก็บเกี่ยว
2. เลือกใช้ ปรับแต่ง แก้ไขข้อขัดข้องของเครื่ องมือหลังการเก็บเกี่ยว
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
2. บริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมเครื่ องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้าง ชิ้นส่ วน การทํางาน เลือกใช้ ปรับแต่งและแก้ไขข้อขัดข้องของ
เครื่ องมือเก็บเกี่ยว เครื่ องนวด เครื่ องสี เครื่ องแยกเมล็ด เครื่ องบด เครื่ องตัดหญ้า เครื่ องอัดหญ้า เครื่ องแปรรู ป
ผลผลิต เครื่ องส่ งลําเลียง
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3101-2405

เครื่ องสู บนํา้ และระบบส่ งถ่ าย
2-3-3
(Pump and Distribution System)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจกราฟแสดงการทํางานของเครื่ องสู บนํ้า
2. เข้าใจระบบของเครื่ องสู บนํ้า
3. ออกแบบและติดตั้งเครื่ องสู บนํ้า
4. เลือกใช้และซ่อมบํารุ งเครื่ องสู บนํ้า
5. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาเครื่ องสู บนํ้า
2. บริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องสู บนํ้าตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมเครื่ องสู บนํ้าตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกราฟแสดงการทํางานของเครื่ องสู บนํ้า การต่อระบบเครื่ องสู บนํ้า ออกแบบ
ติดตั้ง เลือกใช้และซ่อมบํารุ งเครื่ องสู บนํ้า
3101-2406

งานเครื่ องจักรกลอาหาร
2-3-3
(Food Machinery Practice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานและซ่อมบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอาหาร
2. ใช้งาน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ซ่อม บํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอาหาร
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอาหาร
2. บริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอาหารตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมเครื่ องจักรกลอาหารตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการใช้งานตรวจซ่อม วิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องจักรกลอาหารชนิด
ต่าง ๆ
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3101-2407

ระบบชลประทาน
1-6-3
(Irrigation System)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. หาอัตราการใช้น้ าํ ความถี่และรอบเวรในการใช้น้ าํ ของพืช
2. ตรวจหาคุณภาพและระบายนํ้าชลประทาน
3. ประเมินผลการให้น้ าํ แบบต่างๆ
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการระบบชลประทาน
2. ตรวจคุณภาพนํ้าชลประทาน
3. ประเมินผลวิธีการให้น้ าํ แบบต่าง ๆตามอัตราความต้องการนํ้าของพืช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการหาอัตราการใช้น้ าํ ของพืช ความถี่ รอบเวร ตรวจคุณภาพนํ้าชลประทาน การ
ระบายนํ้า ประเมินผลการให้น้ าํ แบบฉี ดฝอย (Sprinkler) แบบร่ องคู่(Furrow) แบบปล่อยนํ้าท่วม(Border)และแบบ
หยด(Drip Irrigation)
3101-2408

งานแก้ ปัญหาเครื่ องกลเกษตร
2-3-3
(Agricultural Machinery Problem Solving Practice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องทดสอบ วิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องกลเกษตร
2. ใช้เครื่ องทดสอบ แก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องกลเกษตร
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาเครื่ องกลเกษตร
2. บริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องกลเกษตรตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมเครื่ องกลเกษตรตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้งาน ตรวจสอบ วิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องกลเกษตรโดยเน้นการใช้
เครื่ องทดสอบและเครื่ องมือกลการผลิต การวางแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุมงานเกี่ยวกับงานซ่อมและผลิต
เครื่ องกลเกษตร
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3101-2409

วิศวกรรมสํ ารวจ
2-3-3
(Engineering Surveying)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ ทําระดับและวางผังเส้นโค้ง
2. มีความรู ้เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ
3. สํารวจ วางแนว วางผังคูระบายนํ้าและส่ งนํ้า
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรมสํารวจ
2. ออกแบบการวางผังการระบายนํ้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ การทําระดับ วางผังเส้นโค้ง สํารวจเพื่อการวางแนว และ
วางผังคูระบายนํ้า
3101-2410

งานไฟฟ้ าในฟาร์ มและการควบคุม
2-3-3
(Farm Electric Power and Controls Practice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความรู ้ทฤษฎีไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในงานฟาร์ม
2. ซ่อมและบํารุ งรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาระบบไฟฟ้าในฟาร์ม
2. บริ การและบํารุ งรักษาระบบไฟฟ้าในฟาร์มตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าในฟาร์มตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการนําทฤษฎีทางไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในฟาร์ม ระบบสายส่ งกําลัง มอเตอร์
ไฟฟ้า การซ่อม และการบํารุ งรักษา
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3101-2411

งานฟาร์ มแทรกเตอร์
2-3-3
(Farm Tractors Practice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานและใช้งานรถแทรกเตอร์
2. คํานวณและทดสอบหาค่าต่างๆของแทรกเตอร์
3. ปรับแต่งระบบต่างๆ อุปกรณ์พิเศษและตรวจสมรรถภาพของแทรกเตอร์
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษารถแทรกเตอร์ในฟาร์ม
2. บริ การและบํารุ งรักษารถแทรกเตอร์ในฟาร์มตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมรถแทรกเตอร์ในฟาร์มตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคของรถแทรกเตอร์ คํานวณและทดสอบกําลังม้าและกําลังฉุด
ลาก การลดการหมุนฟรี ของล้อรถแทรกเตอร์ และปรับแต่งอุปกรณ์พิเศษและตรวจสมรรถภาพของแทรกเตอร์ ก่อน
ออกปฏิบตั ิงาน
3101-2412

การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
2-3-3
(Agricultural Products Storage)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวิธีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรด้วยวิธีต่างๆ
2. เลือกวิธีการเก็บรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
3. วางแผนและเก็บรักษาผลผลิตเกษตรด้วยวิธีต่างๆ
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรด้วยวิธีต่าง ๆ
2 เลือกใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ ในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
3. วางแผนและเก็บรักษาผลผลิตเกษตรด้วยวิธีต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการและความสําคัญของการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เก็บรักษาโดยใช้ ความชื้นและอุณหภูมิ ขี้ผ้ งึ ฉายรังสี ชีวเคมี อบแห้งดอง แช่อิ่ม ทําเค็ม การเลือกใช้ภาชนะ
เครื่ องมือ อุปกรณ์ โรงเรื อน และการบํารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
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3101-2413

งานเครื่ องมือขนถ่ ายและขนส่ งผลิตผลทางการเกษตร
2-3-3
(Handling and Transportation of Agricultural Products Practice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการของกระบวนการขนถ่ายผลิตผลเกษตรแบบต่าง ๆ
2. เลือก วิธีการขนส่ ง ให้เหมาะสมและเป็ นไปตาม พ.ร.บ.ขนส่ งทางบก
3. รู ้วิธีป้องกันการสู ญเสี ยจากการขนส่ งผลิตผลทางการเกษตร
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการขนถ่ายผลิตผลเกษตรแบบต่าง ๆ
2 เลือก วิธีการขนส่ ง ให้เหมาะสมและเป็ นไปตาม พรบ.ขนส่ งทางบก
3. วางแผนบริ หารจัดการกระบวนการขนถ่ายผลิตผลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการขนถ่าย และการขนส่ งผลิตผลเกษตร การขนถ่ายทาง
กล การขนถ่ายด้วยลม การขนถ่ายด้วยแรงโน้มถ่วง วิธีการขนส่ ง พรบ.ขนส่ งทางบก การทดลองหาสาเหตุและการ
ป้องกัน การสู ญเสี ยจากการขนส่ ง
3101-2414

การถ่ ายทอดกําลังเครื่ องจักรกลเกษตร
3-0-3
(Agricultural Machinery Power Transmission)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการคํานวณระบบการส่ งและถ่ายทอดกําลังของเครื่ องทุ่นแรงฟาร์ม
2. เข้าใจการเลือกใช้ระบบการส่ งและถ่ายทอดกําลังของเครื่ องทุ่นแรงฟาร์ม
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการถ่ายทอดกําลังเครื่ องจักรกลเกษตร
2. เลือกใช้ระบบการถ่ายทอดกําลังเครื่ องจักรกลเกษตร
3. คํานวณ ออกแบบระบบการถ่ายทอดกําลังเครื่ องจักรกลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณ การวัด การเลือกใช้ ระบบการส่ งและถ่ายทอดกําลังของเครื่ องทุ่นแรงฟาร์ม
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3101-2415

การใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานเครื่ องจักรกลเกษตร
2-3-3
(Computer for Agricultural Machinery)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการด้านเครื่ องจักรกลเกษตร
2. ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบต่างๆในฟาร์ม
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและใช้งานโปรแกรมสําเร็ จรู ปต่าง ๆ สําหรับแก้ปัญหาการเกษตร
2. บริ การตรวจซ่อมและบํารุ งรักษาเครื่ องมือ อุปกรณ์ โปรแกรมสําเร็ จรู ปเพื่อการเกษตรตามคู่มือ
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนําไปใช้แก้ไขปัญหาการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบต่างๆในฟาร์มเพื่อใช้ในการจัดการด้าน
เครื่ องจักรกลเกษตร
3101-2416

เศรษฐศาสตร์ ในงานเครื่ องจักรกลเกษตร
2-0-2
(Economic for Agricultural Machinery )
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
2. คํานวณและใช้ประกอบการตัดสิ นใจ ในงานเครื่ องจักรกลเกษตร
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์
2. คํานวณวางแผนการลงทุนในงานเครื่ องจักรกลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ภาษี อัตราแลกเปลี่ยน การวางแผนการลงทุน ค่าเสื่ อมราคา เงิน
เฟ้อ และดอกเบี้ยตามหลักเศรษฐศาสตร์ในงานเครื่ องจักรกลเกษตร
3101-2417

การวางแผนและการบริหารงานการเกษตร
2-0-2
(Agricultural Management and Planning)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวางแผน การบริ หารงานการเกษตร
2. ออกแบบและวางแผนผังในการบริ หารและจัดการงานการเกษตร
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักและวิธีการวางแผนการบริ หารงานการเกษตร
2. ออกแบบและวางแผนผังในการบริ หารและจัดการงานเกษตร
3. วางแผนและควบคุมคุณภาพการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวางแผนเพื่อการพยากรณ์ การวางแผนเพื่อออกแบบวางผังในฟาร์ม การวางแผน
จัดการทรัพยากร การวางแผนควบคุมคุณภาพ ควบคุมต้นทุนและความปลอดภัยในการทํางาน
3101-2418

การบรรจุหีบห่ อผลิตผลเกษตร
2-3-3
(Packing Agricultural Products)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวิธีการบรรจุหีบห่อ
2. เลือกใช้วสั ดุในการจัดทําภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตผล
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการบรรจุหีบห่อ
2. เลือกใช้วสั ดุทาํ ภาชนะที่เหมาะสมกับผลผลิต
3. บริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์การบรรจุหีบห่อตามคู่มือ
4. ตรวจซ่อมเครื่ องจักรและอุปกรณ์การบรรจุหีบห่อตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ วิธีการบรรจุหีบห่อ ความสําคัญของการบรรจุ หี บห่อ ความเสี ยหาย
ขณะขนส่ ง การเลือกใช้วสั ดุ
3101-2419

เทคโนโลยีการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ การเกษตร
2-3-3
(Agricultural Process Technology)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการ กระบวนการแปรรู ปผลผลิตเกษตรด้วยกรรมวิธีต่างๆ
2. แปรรู ปผลผลิตเกษตรด้วยกรรมวิธีต่างๆ
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการแปรรู ปอาหารด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ
2. จําแนกสรี รวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบการเกษตรนํามาใช้ประโยชน์และกําจัดของ
เสี ย ของเหลือจากการแปรรู ปอาหาร
3. บริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรและอุปกรณ์การแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตรตามคู่มือ
4. ตรวจซ่อมเครื่ องจักรและอุปกรณ์การแปรรู ปผลิตผลทางการเกษตรตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการแปรรู ปผลผลิตเกษตรด้วยกรรมวิธีต่างๆ สรี รวิทยา
องค์ประกอบทางเคมีของวัตถุดิบการเกษตร การเสื่ อมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์
ที่เหลือจากการแปรรู ป การกําจัดของเสี ยจากการแปรรู ป การกลัน่ การสกัด การใช้และการบํารุ งรักษาเครื่ องมือ
เครื่ องจักรที่ใช้ในการแปรรู ปผลผลิตเกษตร
3101-2420

พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
2-0-2
(Renewable Energy for Agriculture )
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจความหมาย ชนิดของพลังงานทดแทน
2. เข้าใจหลักการนําพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการนําพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ในการเกษตร
2. จําแนกชนิดความเหมาะสมของพลังงานทดแทนเพื่อประโยชน์ในการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนรู ปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานชีวมวล
พลังงานความร้อนใต้พิภพ รวมทั้งแหล่งของพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการนําพลังงานมาใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร
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3101-2421

สิ่ งแวดล้ อมเพื่อการเกษตร
2-0-2
(Environment for Agriculture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่ งแวดล้อม
2. สามารถนําความรู ้ไปใช้แก้ปัญหามลภาวะต่าง ๆ ทางการเกษตร
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสัตว์และสิ่ งแวดล้อมในฟาร์ม
2. บริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมในฟาร์ม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์และสิ่ งแวดล้อม ความร้อนและการถ่ายเทมวลสาร ความชื้นและผลที่มีต่อสัตว์และพืช
การถ่ายเทความร้อน ไอนํ้า การหมุนเวียนอากาศในคอกสัตว์และสิ่ งก่อสร้างในฟาร์ม ของเสี ยจากสัตว์และพืช การ
ใช้ประโยชน์จากของเสี ยสัตว์และพืช
3101-2422

งานเครื่ องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร
2-3-3
(Agro Industry Machinery Practice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจกระบวนการแปรสภาพผลผลิตเกษตร
2. เลือกใช้ เครื่ องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลในงานอุตสากรรมเกษตร
2. บริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลในงานอุตสากรรมเกษตรตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมเครื่ องจักรกลในงานอุตสากรรมเกษตรตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการแปรสภาพ เครื่ องมือ และเครื่ องจักรที่ใช้ในกระบวนการแปร
สภาพผลผลิตเกษตร
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การประยุกต์ ระบบไฮดรอลิกส์ ในเครื่ องจักรกลเกษตร
2-3-3
(Applied Hydraulic System for Agricultural Machinery )
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจสัญลักษณ์ส่วนประกอบ การทํางานของระบบไฮดรอลิกส์
2. เข้าใจวงจรของระบบไฮดรอลิกส์
3. วิเคราะห์ระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่ องจักรกลเกษตร
4. ประยุกต์ใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่ องจักรกลเกษตร
5. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่ องจักรกลเกษตร
2. บริ การและบํารุ งรักษาระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่ องจักรกลเกษตรตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมระบบไฮดรอลิกส์ในเครื่ องจักรกลเกษตรตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ สัญลักษณ์ ส่ วนประกอบ วิเคราะห์ ระบบการทํางาน และประยุกต์ใช้ระบบ
ไฮดรอลิกส์ในเครื่ องจักรกลเกษตร
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สาขางานเทคนิคเครื่ องกลเรื อพาณิชย์
3101-2501

งานเครื่ องกลเรื อพาณิชย์
2-3-3
(Marine MachineryPractice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. จําแนกโครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่ องยนต์ดีเซลแบบ 2 จังหวะและ 4 จังหวะ ในเรื อ
2. เข้าใจคุณสมบัติของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับการเผาไหม้
3. ปฏิบตั ิตามข้อควรระวังและข้อปฏิบตั ิในการใช้เครื่ องยนต์เรื อพร้อมทั้งการบํารุ งรักษาการใช้
เครื่ องยนต์เรื อและการแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่ องยนต์เรื อ
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการวิเคราะห์โครงสร้าง ส่ วนประกอบและระบบเผาไหม้น้ าํ มันเชื้อเพลิงของ
เครื่ องกลเรื อ
2. ทดสอบนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับการเผาไหม้
3. ทดสอบการเตรี ยมการก่อนเดินเครื่ องการเดินเครื่ องการบํารุ งรักษาเครื่ องการแก้ไขข้อขัดข้อง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทดสอบจําแนกโครงสร้างของเครื่ องยนต์ดีเซลเรื อแบบ 2
จังหวะและ4 จังหวะคุณสมบัติของนํ้ามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับการเผาไหม้และระบบเผาไหม้น้ าํ มันเชื้อเพลิงการ
เตรี ยมการเดินเครื่ องการเดินเครื่ องการบํารุ งรักษาแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่ องกลเรื อ
3101-2502

งานเครื่ องกลไฟฟ้ าเรื อ
2-3-3
(Marine Electrical MachineryPractice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานการผลิตกระแสไฟฟ้าและการแจกจ่ายไฟฟ้าบนเรื อ
2. ควบคุมการทํางานพร้อมทั้งแก้ไขข้อขัดข้องต่างๆที่เกิดขึ้น
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องและแก้ไขปัญหาการทํางานการผลิตกระแสไฟฟ้าและ
การแจกจ่ายไฟฟ้าบนเรื อ
2. ควบคุมการทํางานการขนานเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าการตรวจสอบวงจรไฟฟ้าในเรื อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานการผลิตกระแสไฟฟ้าและการแจกจ่ายไฟฟ้าบนเรื อแผงสวิตช์
บอร์ดการตรวจสอบวงจรไฟฟ้ าในเรื อการเตรี ยมการก่อนการเดินเครื่ องการขนานเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้าในเรื อการดูแล
รักษาเครื่ องไฟฟ้าขณะเดินการเลิกเครื่ องและการวิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้อง
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งานระบบปรับอากาศและเครื่ องทําความเย็น
2-3-3
(Air-Conditioning and Refrigeration SystemPractice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบเครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทําความเย็นในเรื อ
2. เข้าใจการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆในระบบทําความเย็น
3. ติดตั้งและบํารุ งรักษาระบบปรับอากาศและทําความเย็น
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้ในหลักการทํางานของระบบเครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทําความเย็นในเรื อ
2. ทดสอบการทํางานของระบบเครื่ องปรับอากาศและทําความเย็นในเรื อ
3 แก้ไขข้อขัดข้องของระบบปรับอากาศและทําความเย็น
4. ติดตั้งและบํารุ งรักษาระบบปรับอากาศและทําความเย็น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทําความเย็นด้วยวิธีต่างๆอุปกรณ์หลักอุปกรณ์ควบคุมระบบทําความ
เย็นการติดตั้งและการบํารุ งรักษาระบบทําความเย็นและปรับอากาศภายในเรื อ
3101-2504

งานเชื่ อมประกอบและเครื่ องมือกล
2-3-3
(Welding and Machine ToolsPractice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวิธีการใช้การตัดด้วยแก๊สและการเชื่อมประเภทต่างๆ
2. เข้าใจหลักการวิธีการใช้งานเครื่ องเจาะเครื่ องกลึง
3. ตัดด้วยแก๊สและการเชื่อมประเภทต่างๆ
4. ตัดเจาะและกลึงชิ้นงาน
5. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้ในหลักการวิธีการใช้การตัดด้วยแก๊สและการเชื่อมประเภทต่างๆ
2. ทดสอบการใช้เครื่ องมือในการตัดเจาะเชื่อมและการกลึง
3. ตัดด้วยแก๊สและงานเชื่อมประเภทต่างๆ
4. ตัดเจาะและงานกลึงชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตัดด้วยแก๊สการเชื่อมประเภทต่างๆงานตัดเจาะงานกลึงและการประกอบ
ชิ้นงานด้วยการเชื่อม
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เครื่ องจักรช่ วย 1
2-0-2
(Auxiliary Machine 1)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานโครงสร้างและส่ วนประกอบของหม้อนํ้าช่วยเครื่ องทําความสะอาดนํ้ามันและ
เครื่ องแยกนํ้ากับนํ้ามัน
2. ควบคุมปฏิบตั ิการพร้อมทั้งแก้ไขขัดข้องต่างๆที่เกิดขึ้นกับเครื่ องจักรช่วย
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการทํางานโครงสร้างและส่ วนประกอบของหม้อนํ้าช่วยเครื่ องทําความสะอาด
นํ้ามันและเครื่ องแยกนํ้ากับนํ้ามัน
2. แก้ไขข้อขัดข้องโครงสร้างอุปกรณ์ส่วนประกอบหลักภายนอกและภายในของหม้อนํ้าช่วยเครื่ องทํา
ความสะอาดนํ้ามันและเครื่ องแยกนํ้ากับนํ้ามัน
3. ควบคุมการและทดสอบทํางานเครื่ องจักรช่วยเรื อตามคู่มือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหม้อนํ้าช่วยหลักการทํางานโครงสร้างและอุปกรณ์ส่วนประกอบหลักภายนอกและภายในของ
หม้อนํ้าช่วยประเภทต่างๆกระบวนการผลิตไอระบบท่อไอนํ้าและส่ งไอนํ้าไปใช้งานการควบคุมการทํางานทั้ง
ระบบ Manual และ Auto การปรับสภาพนํ้าเลี้ยงระบบการเผาไหม้และการเป่ าเขม่าการเตรี ยมการก่อนการ
เดินเครื่ องการดูแลรักษาเครื่ องขณะเดินการเลิกเครื่ องและการวิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องทําความสะอาดนํ้ามัน
หลักการทํางานโครงสร้างและอุปกรณ์ส่วนประกอบหลักภายนอกและภายในของเครื่ องทําความสะอาดนํ้ามันการ
ควบคุมอัตราการทําความสะอาดการเตรี ยมการก่อนการเดินเครื่ องการดูแลรักษาเครื่ องขณะเดินการเลิกเครื่ องและ
การวิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องแยกนํ้ากับนํ้ามันหลักการทํางานโครงสร้างและอุปกรณ์ส่วนประกอบหลัก
ภายนอกและภายในการควบคุมอัตราการแยกนํ้ากับนํ้ามัน การเตรี ยมการก่อนการเดินเครื่ องการดูแลรักษาเครื่ อง
ขณะเดินการเลิกเครื่ องและการวิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้อง
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เครื่ องจักรช่ วย2
2-0-2
(Auxiliary Machine 2)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานโครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่ องกลัน่ นํ้าเครื่ องควบคุมการขับเคลื่อนหาง
เสื อเรื อและเครื่ องอัดอากาศ
2. ควบคุมปฏิบตั ิการพร้อมทั้งแก้ไขขัดข้องต่างๆที่เกิดขึ้นกับเครื่ องจักรช่วย
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการทํางานโครงสร้างและส่ วนประกอบของเครื่ องกลัน่ นํ้าเครื่ องควบคุมการ
ขับเคลื่อนหางเสื อเรื อและเครื่ องอัดอากาศ
2. แก้ไขข้อขัดข้องระบบการทํางานของเครื่ องจักรช่วยตามคู่มือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานเครื่ องกลัน่ นํ้าโครงสร้างและอุปกรณ์ส่วนประกอบหลักภายนอกและภายในของเครื่ อง
กลัน่ นํ้าการควบคุ มการทํางานการเตรี ยมการก่ อนการเดิ นเครื่ องการดู แลรั กษาเครื่ องขณะเดิ นการเลิ กเครื่ องและ
การวิเคราะห์ แก้ไขข้อขัดข้องศึ กษาเครื่ องควบคุ มการขับเคลื่ อนหางเสื อเรื อหลักการทํางานโครงสร้ างและอุ ปกรณ์
ส่ วนประกอบหลักการเตรี ยมการก่อนการเดิ นเครื่ องการดู แลรักษาเครื่ องขณะเดิ นการวิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องศึ กษา
เครื่ องอัดอากาศหลักการทํางานโครงสร้ างและอุปกรณ์ ส่ วนประกอบหลักภายนอกและภายในระบบการแจกจ่ ายลม
การเตรี ยมการก่อนการเดินเครื่ องการดูแลรักษาเครื่ องขณะเดินการเลิกเครื่ องและการวิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้อง
3101-2507

เครื่ องสู บเรื อและระบบท่ อทาง
2-3-3
(Pump and Piping)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานการใช้งานและการแก้ปัญหาของเครื่ องสู บประเภทต่างๆที่ใช้อยูใ่ นเรื อ
2. ข้าใจหลักการของกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการสู บถ่ายของเสี ยออกสู่ ทะเล
3. วิเคราะห์แก้ปัญหาและใช้งานระบบเครื่ องสู บและปฏิบตั ิงานตามกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการสู บถ่ายของ
เสี ยออกสู่ ทะเล
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการทํางานการใช้งานและการแก้ปัญหาของเครื่ องสู บประเภทต่างๆและกฎ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการสู บถ่ายของเสี ยออกสู่ ทะเล
2. แก้ไขข้อขัดข้องระบบการทํางานเครื่ องสู บในเรื อ
3. ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการสู บถ่ายของเสี ยออกสู่ ทะเล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานประเภทเครื่ องสู บส่ วนประกอบการนําเครื่ องสู บแบบต่างๆไป
ใช้งานระบบท่อทางระบบถ่ายสู บนํ้าท้องเรื อนํ้าอับเฉานํ้าฉี ดนํ้าดับเพลิงนํ้ามันเชื้อเพลิงกฎข้อบังคับสากลเกี่ยวกับ
มลภาวะทางทะเลอันเนื่องมาจากการสู บถ่ายของเสี ยออกสู่ ทะเลอุปกรณ์ถ่ายเทความร้อนฮีตเตอร์และ คลูเลอร์
3101-2508

ทักษะชาวเรื อ
2-0-2
(Seamanship)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจลักษณะประเภทของเรื อสิ นค้าโครงสร้างและส่ วนประกอบหลักชนิดของสิ นค้าที่บรรทุก ของ
เรื อสิ นค้าประเภทต่างๆและข้อกําหนดมาตรฐานของเรื อและอุปกรณ์เครื่ องจักร
2. เข้าใจหลักการปฏิบตั ิหน้าที่ของคนประจําเรื อตําแหน่งต่างๆและเข้าใจคุณสมบัติของคนประจําเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการจําแนกประเภทของเรื อสิ นค้าส่ วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานของตัวเรื อ
ชนิดของสิ นค้าตามประเภทเรื อ
2. กําหนดนิยามคําศัพท์กฎข้อบังคับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของเรื อและอุปกรณ์บนเรื อ
อัตราคนประจําเรื อ
3. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคนประจําเรื อในตําแหน่งต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะประเภทเรื อสิ นค้าชนิดต่างๆส่ วนประกอบและโครงสร้างพื้นฐานตัวเรื อชนิดของสิ นค้าที่
เรื อบรรทุกกฎข้อบังคับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานของเรื อและอุปกรณ์อตั ราคนประจําเรื อคุณสมบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคนประจําเรื อในตําแหน่งต่างๆ
3101-2509

โครงสร้ างเรื อ
2-0-2
(Ship Structures)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจโครงสร้างของเรื อชนิดต่างๆโครงสร้างส่ วนประกอบหลักต่างๆของเรื อ
2. จําแนกลักษณะความเครี ยดและความเค้นที่เกิดกับตัวเรื อขณะอยูใ่ นทะเลและอยูใ่ นเมืองท่าและการ
ทรงตัวของเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการจําแนกชนิดโครงสร้างของเรื อชนิดต่างๆส่ วนประกอบหลักของเรื อและ
ลักษณะแรงที่กระทําต่อโครงสร้างเรื อ
2. จําแนกโครงสร้างของเรื อชนิดต่างๆส่ วนประกอบหลักต่างๆของเรื อ
3. วิเคราะห์ผลกระทบของแรงความเครี ยดและความเค้นที่เกิดกับตัวเรื อขณะอยูใ่ นทะเลและอยู่ในเมือง
ท่าและการทรงตัวของเรื อ
4. จําแนกข้อกําหนดข้อบังคับและอนุสญ
ั ญาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของโครงสร้างตัวเรื อ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะชนิ ดของเรื อสิ นค้าโครงสร้างและส่ วนประกอบหลักของเรื อชนิ ดต่างๆความเครี ยดและ
ความเค้น ของตัว เรื อ ขณะอยู่ ใ นทะเลและอยู่ ในเมื อ งท่ า การทรงตัว ของเรื อ ผลกระทบของแรงภายในและ
แรงภายนอกที่มากระทํากับโครงสร้างตัวเรื อข้อบังคับและอนุ สัญญาที่เกี่ ยวข้องกับความปลอดภัยของโครงสร้าง
ตัวเรื อ Load Line Convention 1969
3101-2510

การดํารงชีพในเรื อและการช่ วยชีวติ
2-3-3
(Personal Survival Techniques)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการดํารงชีพในทะเลการใช้อุปกรณ์ดาํ รงชีพ
2. สามารถใช้เรื อกูภ้ ยั ยานชูชีพและเรื อช่วยชีวิตและอุปกรณ์การกูภ้ ยั และการดํารงชีพในทะเล
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการรักษาความปลอดภัยสถานการณ์ฉุกเฉิ นหลักเกณฑ์ของการดํารงชีพในทะเล
การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางทะเล
2. ทดสอบอุปกรณ์การดํารงชีพในเรื อและการช่วยชีวิต
3. ทดสอบการสละเรื อใหญ่สญ
ั ญาณขอความช่วยเหลือขณะประสบภัยทางทะเล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความปลอดภัยการปฏิบตั ิตนในสถานการณ์ฉุกเฉิ นหลักเกณฑ์ของการดํารงชีพ
ในทะเลการใช้อุปกรณ์ดาํ รงชีพการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางทะเลการปฏิบตั ิการยานชูชีพและเรื อกูภ้ ยั อุปกรณ์ชกั
หย่อนยานชูชีพเครื่ องยนต์และส่ วนประกอบเรื อช่วยชีวิตการสละเรื อใหญ่สญ
ั ญาณขอความช่วยเหลือการปฏิบตั ิตน
ระหว่างอยูใ่ นยานชูชีพการปฐมพยาบาลผูป้ ระสบภัยวิทยุฉุกเฉิ น
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3101-2511

การปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องต้ น
1-2-2
(First Aid and Fire Extinguishing)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องต้น
2. ตรวจอาการผูเ้ จ็บป่ วยหรื อผูไ้ ด้รับอุบตั ิเหตุในเบื้องต้น
3. ใช้อุปกรณ์เครื่ องมือดับไฟและวิธีการดับไฟ
4. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องต้น
2. วิเคราะห์การเกิดไฟการป้องกันไฟการใช้เครื่ องมือดับเพลิงประเภทต่างๆรวมถึงการจัดองค์กร
สําหรับการดับไฟวิธีดบั ไฟ
3. ทดสอบในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลการดับไฟการบํารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลอาการที่แสดงถึงความมีชีวิตชุดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ปฐมพยาบาลอุบตั ิเหตุเกี่ยวกับกระดูกหักขัดเคลื่อนการเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยการห้ามโลหิ ตบาดแผลและการทําแผลการ
รักษาผูป้ ่ วยโดยคําแนะนําผ่านทางวิทยุการจัดการผูป้ ่ วยเนื่องจากอาการช็อกการผายปอดการกระตุน้ หัวใจการ
ศัลยกรรมเบื้องต้นความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับยาการให้ยาโดยการฉี ดการใช้ออกซิ เจนการเกิดไฟหลักการป้องกันมิให้
เกิดไฟอุปกรณ์ตรวจจับไฟเครื่ องมือดับเพลิงประเภทต่างๆและการใช้อุปกรณ์ดบั เพลิงสายสู บนํ้าหัวฉี ดเครื่ องช่วย
หายใจการจัดองค์กรสําหรับการดับไฟวิธีการดับไฟ
3101-2512

การฝึ กภาคทะเล
1-6-3
(Marine Apprenticeship)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการปฏิบตั ิงานและดํารงชีพบนเรื อตามข้อบังคับต่างๆบนเรื อ
2. ใช้ชีวิตในเรื อรวมถึงประสบการณ์การทํางานต่างๆในตําแหน่งฝ่ ายช่างกลเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับระบบสื่ อสารทางทะเลการเข้ายามรวมถึงงานในฝ่ ายช่างกลทั้งหมด
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการปฏิบตั ิงานและดํารงชีพบนเรื อตามข้อบังคับต่างๆบนเรื อ
2. ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ยามเรื อเดินและยามเรื อจอดและการเข้ายามฝ่ ายช่างกล
3. ทดสอบเครื่ องกลและระบบท่อทางในเรื อการรับส่ งสู บถ่ายนํ้ามันและนํ้าระบบขับเคลื่อนระบบไฟฟ้า
4. ทดสอบการกลเบ็ดเตล็ดสถานี ดบั ไฟสถานีเรื อช่วยชีวิตสถานี สละเรื อใหญ่ความรู ้ทว่ั ไป
เกี่ยวกับการเดินเรื อ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการวิธีการปฏิบตั ิงานและดํารงชีพบนเรื อหน้าที่ยามเรื อเดินและยามเรื อ
จอดการเข้ายามฝ่ ายช่างกลเครื่ องกลระบบท่อทางในเรื อการรับส่ งสู บถ่ายนํ้าและนํ้ามันเชื้อเพลิงระบบขับเคลื่อนเรื อ
ระบบไฟฟ้าการกลเบ็ดเตล็ดสถานีดบั ไฟสถานีเรื อช่วยชีวิตสถานีสละเรื อใหญ่ความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับการเดินเรื อและ
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับระบบสื่ อสารทางทะเล (ต้องฝึ กปฏิบตั ิในเรื อไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน)
3101-2513

งานซ่ อมบํารุ งเครื่ องจักรกลบนเรื อ
2-3-3
(Ship Machinery MaintenancePractice)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการวางแผนและซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรกลบนเรื อ
2. จัดการวางแผนและซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรกลบนเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการวางแผนและซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรกลบนเรื อ
2. วางแผนการบํารุ งรักษากําหนดตารางซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรกลบนเรื อ
3. แก้ไขข้อขัดข้องซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรกลบนเรื อตามระยะเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการวางแผนซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรกลบนเรื อเครื่ องจักรใหญ่เครื่ องยนต์
ขับเคลื่อนเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าเครื่ องจักรช่วยภายในห้องเครื่ องและเครื่ องจักรกลที่ติดตั้งบนดาดฟ้าเรื อการนํา
แผนการซ่อมบํารุ งเครื่ องจักรกลบนเรื อไปประยุกต์ใช้งานเพื่อให้เครื่ องจักรกลมีอายุและประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน
ที่ยาวนาน
3101-2514

อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่ อสารเรื อ
2-3-3
(Electronics and Ship Communication)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้และบํารุ งรักษาเข็มทิศเรดาร์โซน่าและวิทยุสื่อสารภายในเรื อ
2. สามารถใช้และบํารุ งรักษาเข็มทิศเรดาร์โซน่าและแผนที่เดินเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการทํางานของเข็มทิศเรดาร์โซน่าและวิทยุสื่อสารเรื อ
2. ปฏิบตั ิการใช้เข็มทิศเรดาร์โซน่าและแผนที่การเดินเรื อ
3. วิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเรื อ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล

120
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเข็มทิศเดินเรื อเรดาร์โซน่าวิทยุสื่อสารภายในเรื อการใช้แผนที่เดินเรื อการหา
ระยะทางจากแผนที่เดินเรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์ของเครื่ องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในเรื อระบบความปลอดภัยระบบป้ องกัน
อันตรายและระบบขอความช่วยเหลือในการเดินเรื อ
3101-2515

ภาษาอังกฤษพาณิชย์ นาวี 1
1-3-2
(English for Merchant Marine 1)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ใช้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับฝ่ ายช่างกลเรื อทัว่ ไป
2. สื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่ใช้ภายในเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้ในหลักการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ทว่ั ไปช่างกลเรื อด้วยการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิหลักการฟั งการพูดการอ่านการเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ช่างกลเรื อการเตรี ยมเครื่ องใหญ่ก่อนเรื อออกเดินทางการเลิกเครื่ องจักรใหญ่
3101-2516

ภาษาอังกฤษพาณิชย์ นาวี 2
1-3-2
(English for Merchant Marine 2)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. ใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ฝ่ายช่างกลเรื อในระดับที่สูงขึ้น
2. นําภาษาอังกฤษไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรู ้ในหลักการติดต่อสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษในการสัง่ การในหน้าที่ทวั่ ไปช่างกลเรื อการ
เดินทางเข้าท่าเรื อ การทําไอนํ้าของหม้อนํ้าด้วยการฟังการพูดการอ่านการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางเข้าท่าของเรื อทีเคลื่อนโดย
เครื่ องยนต์และเครื่ องกังหันไอนํ้าการทําไอนํ้าของหม้อนํ้า
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3101-2517

กฎหมายพาณิชย์ นาวี
2-0-2
(Maritime Law)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้กฎหมายพาณิ ชย์นาวีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. จําแนกและนําข้อกําหนดของกฎหมายพาณิ ชนาวีมาใช้ในการปฏิบตั ิงาน
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการใช้กฎหมายพาณิ ชย์นาวีและกฎที่เกี่ยวข้อง
2. แสดงความรู ้ในหลักการรับรองความปลอดภัยต่างๆของกฎหมายพาณิ ชย์นาวีการควบคุมมลภาวะ
ทางทะเล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความเป็ นมาของกฎหมายทัว่ ไปและกฎหมายพาณิ ชย์นาวีหน่วยงานสากลที่เกี่ยวข้องเอกสารรับรอง
ความปลอดภัยต่างๆกฎหมายพาณิ ชย์นาวีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเรื อและการควบคุมมลภาวะทางทะเล
3101-2518

ว่ ายนํ้า
0-3-1
(Swimming)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและเทคนิคการว่ายนํ้ากติกาและการแข่งขันว่ายนํ้า
2. ว่ายนํ้าเบื้องต้นทัว่ ไปและการว่ายนํ้าประเภทต่างๆ
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการและเทคนิคการว่ายนํ้ากติกาและการแข่งขันว่ายนํ้า
2. ว่ายนํ้าเบื้องต้นทัว่ ไปและการว่ายนํ้าประเภทต่างๆ
3. สาธิ ตการช่วยชีวิตคนในนํ้าด้วยวิธีการต่างๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิทกั ษะเบื้องต้นของการว่ายนํ้าการว่ายนํ้าประเภทต่างๆเทคนิคการว่ายนํ้ากติกาและการ
แข่งขันว่ายนํ้า
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3101-2519

ศิลปะป้ องกันตัว
0-3-1
(Arts of Self-Defense)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและความสําคัญของศิลปะการป้องกันตัว
2. ใช้ศิลปะการป้องกันตัวแบบต่างๆในการป้องกันตัว
3. กิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัดมี
วินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ในหลักการและความสําคัญของศิลปะการป้องกันตัว
2. ใช้ศิลปะการป้องกันตัวแบบต่างๆในการป้องกันตัว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความเป็ นมาและหลักการของศิลปะการป้องกันตัววิธีฝึกศิลปะการป้ องตัว

สาขางานเทคนิคซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์
3101-2601

การวิเคราะห์ ความเสี ยหายของตัวถังรถยนต์
2-3-3
(Body Damage Diagnosis)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. ข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของตัวถังรถยนต์สมบัติของโลหะแผ่นแรงกระแทกกับความเสี ยหายและ
ระบบโครงสร้างตัวถังรถยนต์ที่ปลอดภัย
2. เพื่อให้มีทกั ษะในการตรวจสอบวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการถอดประกอบชิ้นส่ วนตัวถัง
รถยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรู ้เกี่ยวกับ กระบวนการออกแบบ การผลิตตัวถังรถยนต์
2. บริ การและตรวจความเสี ยหายของตัวถังรถยนต์
3. ตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการแบ่งประเภทของรถยนต์การออกแบบตัวถังรถยนต์โครงสร้างของ
ตัวถังรถยนต์แบบต่างๆมาตรฐานของวัสดุที่ใช้กบั รถยนต์ (JIS) การจําแนกคุณสมบัติโลหะแผ่นที่ใช้ทาํ ชิ้นส่ วน
ต่างๆของรถยนต์ตามมาตรฐาน (JIS) จําแนกชนิดลักษณะของแรงกระแทกการดูดซับแรงกระแทกการแผ่กระจาย
แรงกระแทกการตรวจวิเคราะห์ความเสี ยหายของตัวถังรถยนต์และระบบโครงสร้างตัวถังรถยนต์ที่ปลอดภัยการทํา
ชิ้นส่ วนทดแทนการใช้เครื่ องมือพิเศษในการถอดประกอบการตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์
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3101-2602

เทคโนโลยีการซ่ อมตัวถังรถยนต์
2-3-3
(Body Repair Technology)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการซ่ อมตัวถังตัวถังรถยนต์
2. มีทกั ษะในการตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการซ่อมตัวถังรถยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ กระบวนการซ่อมตัวถังรถยนต์
2. บริ การและตรวจความเสี ยหายของตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ
3. ตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับชนิดคุณลักษณะขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่นาํ มาใช้ในการซ่อมตัวถัง
รถยนต์วิเคราะห์ตรวจสอบความเสี ยหายเลือกใช้เครื่ องมือที่ทนั สมัยการซ่อมตัวถังรถยนต์ตามลักษณะความเสี ยหาย
เบาปานกลางและหนักการตัดเปลี่ยนชิ้นส่ วนการดึงตัวถังรถยนต์บนแท่นระดับการวัดขนาดตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ
การซ่อมและการตรวจสอบการซ่อมตัวถังรถยนต์การทรงตัวของรถยนต์รวมทั้งการตรวจสอบศูนย์ลอ้ และ
ผลกระทบจากการชนลักษณะการผิดปกติของมุมล้ออุปกรณ์ความปลอดภัย
3101-2603

เทคโนโลยีการเชื่ อมตัวถังรถยนต์
2-3-3
(Body Welding Technology)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต์
2. มีทกั ษะในการตรวจวิเคราะห์แก้ปัญหาข้อขัดข้องและนําเทคโนโลยีมาใช้ในการเชื่อมตัวถังรถยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต์
2. จําแนกกระบวนการเชื่อมประกอบชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์
3. ตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการจําแนกคุณลักษณะขีดความสามารถและผลกระทบกับการใช้
เทคโนโลยีการเชื่อมมาเชื่อมตัวถังรถยนต์การเลือกใช้เครื่ องมือการเชื่อมชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์การวิเคราะห์ปัญหา
การตรวจสอบรวมทั้งการเชื่อมตัวถังรถยนต์ดว้ ยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
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3101-2604

เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอร์ กลาส
2-3-3
(Plastic and Fiberglass Technology)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีในการผลิตและซ่อมชิ้นงานพลาสติกและไฟเบอร์กลาส
2. มีทกั ษะในการตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการผลิตและซ่อมชิ้นส่ วนพลาสติกและไฟเบอร์
กลาส
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีการผลิตตัวถังรถยนต์ดว้ ยพลาสติกและไฟเบอร์กลาส
2. บริ การและตรวจความเสี ยหายของชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์ที่เป็ นพลาสติกและไฟเบอร์ กลาส
3. ตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์ที่เป็ นพลาสติกและไฟเบอร์กลาส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิหลักการและเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตและซ่อมชิ้นส่ วนรถยนต์ที่เป็ นพลาสติกและไฟ
เบอร์กลาสการใช้เครื่ องมือการซ่อมชิ้นส่ วนพลาสติกและไฟเบอร์กลาสการวิเคราะห์ปัญหาการตรวจสอบรวมทั้ง
การสร้างชิ้นงานไฟเบอร์กลาสใหม่ดว้ ยเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
3101-2605

เทคโนโลยีการซ่ อมสี และพ่ นสี รถยนต์
2-3-3
(Repair and Painting Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรถยนต์การเตรี ยมผิวงานด้วยระบบขัดแห้ง การเทียบสี รถยนต์
และเทคนิคการซ่อมสี รถยนต์
2. มีทกั ษะในการเตรี ยมผิวงานด้วยระบบขัดแห้งการเทียบสี รถยนต์และเทคนิคการซ่อมสี รถยนต์ตรวจ
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการซ่อมสี และพ่นสี รถยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการจําแนกคุณลักษณะ ขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่นาํ มาใช้ในการ
ซ่อมสี และพ่นสี รถยนต์
2. เลือกเทคโนโลยีการซ่อมสี และพ่นสี รถยนต์ มาใช้ในบริ การและแก้ไขข้อขัดข้องในการซ่อมสี และ
พ่นสี รถยนต์
3. ซ่อมสี และพ่นสี รถยนต์ดว้ ยเทคโนโลยีการซ่อมสี รถยนต์
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับชนิดคุณลักษณะขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่นาํ มาใช้ในการซ่อมสี และ
พ่นสี รถยนต์โครงสร้างและองค์ประกอบของสี ชนิดของสี คุณสมบัติเฉพาะของสี พ่นรถยนต์แต่ละประเภท
สารละลายชนิดต่างๆสารเคมีที่เป็ นอันตรายต่อร่ างกายวิเคราะห์ตรวจสอบการเตรี ยมผิวงานด้วยระบบขัดแห้งการ
เทียบสี รถยนต์และเทคนิคการซ่อมสี รถยนต์เลือกใช้เครื่ องมือที่ทนั สมัยการพ่นสี ซ่อมเฉพาะจุดการพ่นซ่อมสี ท้ งั
ชิ้นงานและการพ่นซ่ อมสี รถยนต์ท้ งั คัน
3101-2606

ปัญหาพิเศษงานซ่ อมสี รถยนต์
2-3-3
(Special Repair and Painting)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาพิเศษงานพ่นสี รถยนต์
2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ตรวจสอบและแก้ปัญหาในงานซ่อมสี รถยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาสาเหตุ เลือกใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาพิเศษ
งานซ่อมสี รถยนต์
2. บริ การและแก้ปัญหาพิเศษโดยนําเทคโนโลยีงานพ่นสี รถยนต์ใหม่ๆ มาใช้
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิหลักการวิเคราะห์ปัญหาค้นหาสาเหตุเลือกใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาพิเศษงานซ่อม
สี รถยนต์ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาพิเศษโดยนําเทคโนโลยีงานซ่อมสี รถยนต์ใหม่ๆมาใช้
3101-2607

ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
2-0-2
(Safety and Pollution Control)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษในงานซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
2. สามารถกําหนดวิธีการจัดอนามัยสิ่ งแวดล้อมในศูนย์ซ่อมตัวถังและสี รถยนต์ที่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษในศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี
รถยนต์
2. บริ การและแก้ปัญหาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม วิธีการป้องกันในศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
3. เลือกอุปกรณ์การป้องกันได้เหมาะสมกับงานที่ปฏิบตั ิ และควบคุมมลพิษในศูนย์บริ การซ่อมตัวถัง
และสี รถยนต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยสาเหตุและมาตรการการป้องกันโรคเนื่องจากการ
ประกอบอาชีพอันตรายและการป้องกันสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการสัน่ สะเทือนเสี ยงแสงสว่างการแผ่รังสี อุณหภูมิ
ไฟฟ้าและสารเคมีนโยบายความปลอดภัยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายการปฐมพยาบาลและการควบคุมมลพิษ
พระราชบัญญัติความปลอดภัยและสิ่ งแดล้อมเทคนิควิธีการควบคุมและกําจัดมลพิษในศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี
รถยนต์
3101-2608

การประกันภัยรถยนต์
2-0-2
(Car Insurance)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์
2. มีทกั ษะในการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์
2. จําแนก ประเภทการประกันภัยรถยนต์
3. บริ การและแก้ปัญหารถยนต์ที่มีประกันภัย ที่เข้าบริ การในศูนย์ซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆกฎหมายการประกันภัยการจัดการกับรถยนต์ที่มีการประกันภัย
ที่เกิดอุบตั ิเหตุเข้าซ่อมในศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
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3101-2609

ธุรกิจศูนย์ บริการซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์
2-0-2
(Repair and Painting Center)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
2. สามารถดําเนินงานธุรกิจศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการดําเนินงานธุรกิจศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
2. ออกแบบและวางระบบในศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและรถยนต์
3. เตรี ยมบุคลากรในศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการดําเนินงานธุรกิจศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์การออกแบบศูนย์บริ การซ่อมตัวถัง
และสี รถยนต์การจัดเตรี ยมเครื่ องมือและอุปกรณ์การจัดเตรี ยมบุคลากร

3101-2610

การบริหารศูนย์ บริหารซ่ อมตัวถังและสี รถยนต์
2-0-2
(Repair and Painting Center Management)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจในหลักการบริ หารและการจัดการศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
2. สามารถบริ หารและจัดการศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ หาร และการจัดการศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
2. บริ การและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการบริ หารและการจัดการศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
3. วางแผนระบบการบริ หารและการจัดการศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการบริ หารและการจัดการศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์การบริ หารงานบุคคลหน้าที่
ความรับผิดชอบและคุณลักษณะที่ดีของบุคลากรในศูนย์บริ การซ่อมตัวถังและสี รถยนต์
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สาขางานบํารุงรักษาเครื่ องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
3100-0114

การขนถ่ ายวัสดุ
1-2-2
(Material Handling Technology)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการระบบขนถ่ายวัสดุ
2. สามารถวางผัง ออกแบบ และเลือกใช้ระบบขนถ่ายในกระบวนการผลิตของแต่ละสาขาอาชีพ
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการระบบขนถ่ายวัสดุ
2. วางผัง ออกแบบ และเลือกใช้ระบบขนถ่ายในกระบวนการผลิตของแต่ละอาชีพตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ การออกแบบและเลื อกใช้ระบบขนถ่ ายวัส ดุ โดยพิ จารณาความสําคัญ ความหมาย
องค์ประกอบ ประโยชน์ และกฎเกณฑ์ การนํากฎเกณฑ์ไปใช้กบั ระบบการขนถ่ายวัสดุ ระบบการขนถ่ายวัสดุ
แบบต่อเนื่ อง ระบบสายพาน สกรู ขนถ่าย ระบบขนถ่ายด้วยนํ้าหนักตัวเอง ระบบขนถ่ายด้วยแรงเขย่า ระบบขน
ถ่ายด้วยนิวแมติกส์ ระบบขนถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้รางอุปกรณ์ช่วยขนส่ ง โกดัง และสโตร์
3101-2701

งานบริการระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
2-3-3
(Steam System for Industrial Electricity Service)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบริ การระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2. มีทกั ษะในการบริ การและบํารุ งรักษาระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2. บริ การและบํารุ งรักษาระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมอุปกรณ์ส่วนประกอบระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการบริ การระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าการใช้และการซ่อมบํารุ งไอนํ้าอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพตรวจสอบสภาพการใช้งานและการบํารุ งรักษาระบบไอนํ้า

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล

129
3101-2702

งานบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
2-3-3
(Maintenance Mechanical Industrial Electricity)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
2. บริ การและบํารุ งรักษาเครื่ องทําสุ ญญากาศ เครื่ องสู บนํ้า ระบบท่อ ระบบขนถ่าย ระบบหม้อนํ้า
กังหันไอนํ้าตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมเครื่ องทําสุ ญญากาศ เครื่ องสู บนํ้า ระบบท่อ ระบบขนถ่าย ระบบหม้อนํ้า กังหันไอนํ้าตาม
คู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับหลักการทํางานการใช้และบํารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
การติดตั้งและซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้าพัดลมและเครื่ องอัดอากาศเครื่ องทําสุ ญญากาศเครื่ องสู บปั้ มนํ้าและระบบท่อระบบ
ขนถ่ายถ่านหิ นและเถ้าถ่านหิ นหม้อนํ้ากังหันไอนํ้าระบบจํากัดของเสี ยระบบนํ้าเลี้ยงเครื่ องมือวัดฯลฯ
3101-2703

งานส่ งถ่ ายความร้ อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้ า
2-3-3
(Heat Transfer in Industrial Electricity)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการส่ งถ่ายความร้อนโดยการนําการพาและการแผ่รังสี
2. เข้าใจการประยุกต์หลักการถ่ายเทความร้อนในงานอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
2. บริ การและบํารุ งรักษาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่ องจักรกลผลิตไฟฟ้าตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่ องจักรกลการผลิตไฟฟ้าตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการส่ งถ่ายความร้อนวิธีการส่ งถ่ายความร้อนโดยการนําการพาและการแผ่
รังสี สมบัติและลักษณะของวัสดุในการส่ งถ่ายความร้อนฉนวนความร้อนอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบอากาศ
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบนํ้าการเลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ซ่อมบํารุ งรักษาระบบถ่ายเทความร้อนรวมทั้ง
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า
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3101-2704

งานจัดการและการวางแผนบํารุ งรักษาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้ า
2-3-3
(Maintenance and Management Planning in Industrial Electricity)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. รู ้และเข้าใจหลักการทํางานด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
2. เลือกและจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อกําหนดแผนงานซ่ อมและบํารุ งรักษาระบบผลิตในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ตรอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและการบํารุ งรักษาระบบผลิตไฟฟ้า
2. บริ การและบํารุ งรักษาระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้รหัสและสัญลักษณ์ตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมอุปกรณ์เครื่ องจักรกลระบบผลิตไฟฟ้าตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการการซ่อม
บํารุ งรักษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามมาตรฐานของคู่มือบริ ษทั ผูผ้ ลิต

สาขางานเทคนิคเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
3101-2801

ระบบขนส่ งทางราง
2-0-2
(Railway System)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจระบบการขนส่ งทางรางมาตรฐานและองค์ประกอบของระบบขนส่ งทางราง
2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู ้เกี่ยวกับระบบขนส่ งทางรางในการปฏิบตั ิงาน
3. มีกิจนิสยั ที่ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางานปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบการขนส่ งทางราง
2. เขียนผังองค์ประกอบการขนส่ งทางรางตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบขนส่ งทางราง การพัฒนาการขนส่ งทางราง องค์ประกอบของระบบขนส่ งทางราง
มาตรฐานของระบบราง องค์ประกอบสถานีระบบราง ประเภทของรถไฟ เทคโนโลยีการขับเคลื่อนและตัวรถ
ระบบไฟฟ้าและการส่ งจ่าย การควบคุม การสื่ อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาณัติสญ
ั ญาณระบบป้องกันและ
ความปลอดภัย
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3101-2802

การจัดการระบบขนส่ งทางราง
2-0-2
(Management of Rail Transport System)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจระบบการจัดการขนส่ งทางราง
2. สามารถเขียนองค์ประกอบการจัดการระบบขนส่ งทางราง และประยุกต์ความรู ้ในงานอาชีพ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการสื บเสาะหาความรู ้ในการทํางาน ปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดการระบบการขนส่ งทางราง
2. เขียนองค์ประกอบการจัดการในระบบขนส่ งทางราง
3. วางแผนและการตรวจสอบและบํารุ งรักษาในระบบราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้น การขนส่ งสิ นค้าและการขนส่ งมวลชน การจัดการ
สถานี การจัดการเส้นทางและการเดินรถ การพัฒนาทรัพยากร การวางแผนและการบริ หารองค์กร การตรวจสอบ
และการวางแผนการบํารุ งรักษาในระบบราง ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่ งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชากร
3101-2803

ล้ อและระบบรองรับนํา้ หนักรถไฟ
2-3-3
(Train Wheels and Suspension System)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานตรวจสอบและซ่อมบํารุ งระบบล้อและระบบรองรับนํ้าหนักรถไฟ
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานซ่อมและบํารุ งรักษาระบบล้อ ระบบรองรับนํ้าหนักรถไฟ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการสื บเสาะหาความรู ้ ในการทํางาน ปฏิบตั ิงานด้วยความประณี ต รอบคอบ ประหยัด
มีวินยั ตรงต่อเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางาน ประเภท และส่ วนประกอบระบบล้อและระบบรองรับนํ้าหนัก
และระบบแคร่ รถไฟ
2. ตรวจซ่อมและบํารุ งรักษา ระบบล้อ ระบบรองรับนํ้าหนัก และระบบแคร่ รถไฟ ตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางาน ประเภท ส่ วนประกอบ ของระบบล้อ ระบบรองรับนํ้าหนัก
และระบบแคร่ รถไฟ การตรวจซ่อม บํารุ งรักษาระบบล้อ ระบบรองรับนํ้าหนัก ระบบแคร่ รถไฟ ตามมาตรฐานและ
ความปลอดภัย
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3101-2804

ระบบเบรกรถไฟ
2-3-3
(Train Braking Systems)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางาน การตรวจสอบและซ่อมบํารุ งรักษาระบบเบรกรถไฟและระบบจ่ายลมในรถไฟ
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานตรวจซ่อม และบํารุ งรักษาระบบเบรกรถไฟ และระบบจ่ายลม
3. มี กิจนิ สั ยที่ ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ปฏิ บัติ งานด้วยความประณี ต รอบคอบ ประหยัด มี วินัย
ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบเบรกรถไฟและระบบจ่ายลม
2. ตรวจซ่อมและบํารุ งรักษาระบบเบรกรถไฟตามมาตรฐาน
3. ตรวจซ่อมและบํารุ งรักษาระบบจ่ายลมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานระบบเบรกกลและเบรกไฟฟ้าของรถไฟ การจัดประเภทและ
ส่ วนประกอบระบบเบรกของรถไฟหลักการทํางาน การตรวจซ่อมและการบํารุ งรักษาระบบเบรกรถไฟ ระบบจ่ายลม
ตามมาตรฐานและความปลอดภัย
3101-2805

ระบบปรับอากาศรถไฟ
2-3-3
(Air-Condition Train System)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางาน การตรวจซ่อมและบํารุ งรักษาระบบปรับอากาศรถไฟ
2. มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานตรวจซ่อมและบํารุ งรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟ
3. มี กิจนิ สั ยที่ ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ปฏิ บัติ งานด้วยความประณี ต รอบคอบ ประหยัด มี วินัย
ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศรถไฟ
2. ตรวจซ่อมและบํารุ งรักษาระบบปรับอากาศรถไฟ ตามมาตรฐาน
3. ตรวจซ่อมและบํารุ งรักษาระบบระบายอากาศรถไฟตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศรถไฟ ตรวจซ่อมและ
บํารุ งรักษาระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศรถไฟ ตามมาตรฐานและความปลอดภัย
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3101-2806

บริหารงานบํารุ งรักษาเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
2-3-3
(Maintenance management Train System)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบริ หารงานบํารุ งรักษาเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
2. มีทกั ษะในการบริ หารงานบํารุ งรักษาเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
3. มี กิจนิ สั ยที่ ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ปฏิ บัติ งานด้วยความประณี ต รอบคอบ ประหยัด มี วินัย
ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ หารและการบํารุ งรักษาเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
2. จัดทําแผนงานบํารุ งรักษา ระบบต่างๆในงานบํารุ งรักษาเครื่ องกลตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ งานเกี่ ยวกับ หลักการบริ หารงาน การจัดทําแผนงานบํารุ งรั กษา องค์ประกอบของ
การวางแผนงานบํารุ งรั กษา ระบบเบรก ระบบราง ระบบปรับอากาศ ระบบล้อและรองรับ นํ้าหนัก ระบบตัวรถ
ทางเชื่ อ มระหว่างตู ้ ระบบประตู ระบบห้อ งผูโ้ ดยสาร ห้องผูค้ วบคุ มรถ ระบบขอพ่ วงและการบริ ห ารคงคลัง
ของวัสดุ
3101-2807

งานซ่ อมบํารุ งเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
1-3-2
(Maintenance Train System)
จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการซ่อมบํารุ งเครื่ องกลระบบขนส่ งทางรางเบื้องต้น
2. มีทกั ษะในการซ่อมบํารุ งเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
3. มี กิจนิ สั ยที่ ดี ในการสื บเสาะหาความรู ้ ปฏิ บัติ งานด้วยความประณี ต รอบคอบ ประหยัด มี วินัย
ตรงต่อเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยและรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการซ่อมบํารุ งเครื่ องกลระบบขนส่ งทางราง
2. ซ่อมบํารุ งเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบราง ล้อ ระบบตัวรถ ทางเชื่อมระหว่างตู ้ ระบบประตู
ห้องผูโ้ ดยสาร ห้องผูค้ วบคุมรถและระบบขอพ่วงตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ การซ่อมบํารุ ง ระบบราง ระบบตัวรถและทางเชื่อมระหว่างตู ้ ระบบประตู
ระบบห้องผูโ้ ดยสารและห้องผูค้ วบคุมรถ ระบบขอพ่วงและระบบจ่ายลมรถไฟ
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สาขางานเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้ า
3101-2901

ระบบผลิตไฟฟ้ า
1-2-2
(Electricity Generating System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการระบบผลิตไฟฟ้า
2. สามารถเลือกและจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อเตรี ยมเดินเครื่ องผลิตไฟฟ้า
3. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของวัฏจักรระบบการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบหลักและระบบสนับสนุน
2. แปลความหมายของ สัญลักษณ์ รหัส ข้อมูล ตัวเลขในผังระบบผลิตไฟฟ้า
3. เลือกข้อมูลจากคู่มือการผลิตเพื่อนําไปใช้กบั การเดินเครื่ องระบบผลิตไฟฟ้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาหลักการของระบบผลิ ต ไฟฟ้ าเชื้ อเพลิ งแข็ง เชื้ อเพลิ งเหลวและเชื้ อเพลิ งก๊าซ แปลความหมาย
ของสัญ ลักษณ์ รหัส ข้อมูล ตัวเลขในผังระบบผลิตไฟฟ้ า เลื อกและจัดเตรี ยมข้อมูลจากคู่ มือการผลิ ตเพื่ อเตรี ยม
เดินเครื่ องโรงไฟฟ้า
3101-2902

งานควบคุมระบบผลิตไอนํา้
2-3-3
(System Generating Control)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของผลิตไอนํ้าสําหรับโรงไฟฟ้า
2. เลือกและจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อเตรี ยมเดินเครื่ องระบบผลิตไอนํ้า วงจรนํ้า ไอนํ้า อุปกรณ์เผาไหม้
การเดินเครื่ องและการป้องกันหม้อไอนํ้าตามคู่มือผูผ้ ลิต
3. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความเกี่ยวกับหลักการทํางานและการเลือกข้อมูลเพื่อดําเนินการระบบผลิตไอนํ้า
2. แปลความหมายของ สัญลักษณ์ รหัส ข้อมูล ตัวเลขในผังระบบผลิตไอนํ้า
3. เลือกข้อมูลตามคู่มือผูผ้ ลิตนําไปใช้กบั การเดินเครื่ องระบบผลิตไอนํ้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บัติ เกี่ ยวกับหลักการทํางานของระบบผลิ ต ไอนํ้า วงจรนํ้าและไอนํ้า อุ ป กรณ์ เผาไหม้
การเดินเครื่ องและการป้ องกันหม้อไอนํ้า ประสิ ทธิ ภาพของหม้อไอนํ้า สมบัติของเชื้ อเพลิง การคํานวณค่าการเผาไหม้
การเผาไหม้ในทางปฏิบตั ิ ทํางานตามรายละเอียด ข้อกําหนดการทํางานระบบหม้อไอนํ้าตามคู่มือผูผ้ ลิต
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3101-2903

งานควบคุมระบบกังหันไอนํ้า
1-2-2
(System turbine Control)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบกังหันไอนํ้าสําหรับโรงไฟฟ้า
2. สามารถเลือกและจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อเตรี ยมเดินเครื่ องระบบกังหันไอนํ้า เครื่ องมือวัดระบบกังหันไอนํ้าและ
ระบบป้องกันตามคู่มือ
3. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบกังหันไอนํ้าสําหรับโรงไฟฟ้า
2. แปลความหมายของ สัญลักษณ์ รหัส ข้อมูล ตัวเลขในผังระบบกังหันไอนํ้า
3. เดินเครื่ องควบคุมระบบกังหันไอนํ้า ระบบป้องกันและเครื่ องมือวัดระบบไอนํ้า ตามคู่มือผูผ้ ลิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบกังหันไอนํ้า ลักษณะโครงสร้างและหลักการทํางาน
การเดิ นเครื่ องควบคุมระบบกังหันไอนํ้าระบบป้ องกันและเครื่ องมือวัดระบบกังหันไอนํ้าทํางานตามรายละเอียด
ข้อกําหนดการทํางานระบบกังหันไอนํ้าตามคู่มือผูผ้ ลิต
3101-2904

งาน ควบคุมระบบเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าและอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
2-2-3
(Generator and Electrical Equipment Control)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า
2. สามารถเลือกและจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อเตรี ยมเดินเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
3. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงไฟฟ้ า
2. แปลความหมายของ สัญลักษณ์ รหัส ข้อมูล ตัวเลขของเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
3. เลือกข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการเดินเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้า อ่าน แปล ความหมาย
สัญลักษณ์ รหัส ข้อมูล ตัวเลขที่ ใช้กบั เครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ า เลือก จัดเตรี ยมข้อมูลตามคู่มือผูผ้ ลิต
เพื่อเตรี ยมเดินเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์
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3101-2905

งานจัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพนํา้ ในระบบผลิตไฟฟ้ า
1-3-2
(Fuel Management and Water Treatment for Power Plant)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบจัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพนํ้าในระบบผลิตไฟฟ้า
2. สามารถเลือก จัดเตรี ยมข้อมูลเดินเครื่ องจัดส่ งเชื้อเพลิงและระบบปรับสภาพนํ้าในการผลิตไฟฟ้า
3. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบจัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพนํ้าในการผลิตไฟฟ้า
2. แปลความหมายของ สัญลักษณ์ รหัส ข้อมูล ตัวเลขที่ใช้ในระบบจัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพนํ้า
3. เลือกข้อมูลเพื่อนําไปใช้ในการเดินเครื่ องลําเลียงเชื้อเพลิงและปรับสภาพนํ้า
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับหลักการทํางานของระบบจัดการเชื้ อเพลิงและปรับสภาพนํ้าในการผลิตไฟฟ้ า
ระบบลําเลียงเชื้ อเพลิง การปรับสภาพนํ้า อ่าน แปลความหมายสัญลักษณ์ รหัส ข้อมูล ตัวเลขที่ใช้กบั ระบบลําเลียง
เชื้อเพลิง การปรับสภาพนํ้า ตามคู่มือผูผ้ ลิต
3101-2906

งานควบคุมระบบกําจัดก๊ าซและนํา้ เสี ย
1-3-2
(Flue Gas Waste water control)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการระบบกําจัดก๊าซและนํ้าเสี ย
2. สามารถเลือกและจัดเตรี ยมข้อมูลเพื่อเตรี ยมเดินระบบกําจัดก๊าซและนํ้าเสี ย
3. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของระบบกําจัดก๊าซและนํ้าเสี ย
2. แปลความหมายของสัญลักษณ์ รหัส ข้อมูล ตัวเลขในระบบกําจัดก๊าซและนํ้าเสี ย
3. เลือกข้อมูลเพื่อจะนําไปใช้กบั การเดินเครื่ องระบบก๊าซและนํ้าเสี ย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ ยวกับ หลักการของระบบกําจัดก๊าซและนํ้าเสี ย ระบบกําจัดก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
ระบบเตรี ยมหิ นปูน ระบบแยกนํ้าออกจากยิปซั่ม ระบบบําบัดนํ้าเสี ย แปลความหมายของสัญลักษณ์ รหัส ข้อมูล
ตัวเลขในระบบกําจัดก๊าซและนํ้าเสี ย ตามคู่มือผูผ้ ลิต
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3101-2907

เทคโนโลยีโรงไฟฟ้ า
2-0-2
(Power Plant Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่ วม พลังงานหมุนเวียน พลังนํ้า พลังงานนิวเคลียร์
2. เขียนผังโครงสร้างการทํางานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่ วม พลังงานหมุนเวียน พลังงานนํ้า
พลังงานนิวเคลียร์
3. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนร่ วม พลังงานหมุนเวียน พลังงานนํ้า
พลังงานนิวเคลียร์
2. เขียนผังโครงสร้างการทํางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนร่ วม พลังงานหมุนเวียน พลังงานนํ้า
พลังงานนิวเคลียร์
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและโครงสร้างการทํางานของระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานความร้อนร่ วม พลังงานหมุนเวียน
พลังงานนํ้า พลังงานนิวเคลียร์
3101-2908

งานเดินเครื่ องโรงไฟฟ้ าจําลอง
2-3-3
(Power Plant Simulator Operations)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานและโครงสร้างของอุปกรณ์ควบคุม ระบบเฝ้าติดตามและแจ้งข้อมูลการ
เดินเครื่ อง ระบบแจ้งเตือนสิ่ งผิดปกติจากการเดินเครื่ อง
2. มีทกั ษะในการเดินเครื่ อง ระบบผลิตไอนํ้าระบบกังหันไอนํ้า ระบบเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าและระบบผลิ
ระบบผลิตไฟฟ้า และแก้ปัญหาในสภาวะผิดปกติ
3. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้าจําลอง
2. เดินเครื่ องระบบผลิตไอนํ้า ระบบกังหันไอนํ้า ระบบเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าและระบบผลิตไฟฟ้าของ
โรงไฟฟ้าจําลอง
3. แก้ปัญหาในการเดินเครื่ อง ระบบผลิตไอนํ้า ระบบกังหันไอนํ้า ระบบเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าและ
ระบบผลิตไฟฟ้าในสภาวะผิดปกติลกั ษณะต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิ บตั ิและวิเคราะห์ปัญหา การใช้อุปกรณ์ควบคุม ระบบเฝ้ าติดตาม และแจ้งข้อมูลการเดินเครื่ อง
ระบบแจ้งเตือนสิ่ งผิดปกติจากการเดิ นเครื่ อง ในระบบผลิตไอนํ้า ระบบกังหันไอนํ้า ระบบเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้ าและ
ระบบผลิตไฟฟ้า และแก้ปัญหาในสภาวะผิดปกติ
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3101-2909

งานเดินเครื่ องโรงไฟฟ้ า
2-3-3
(Power Plant Operations)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานเดินเครื่ องระบบผลิตไอนํ้า ระบบกังหันไอนํ้า ระบบเครื่ องกําเนิดไฟฟ้า
และอุปกรณ์ จัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพนํ้าตามคู่มือผูผ้ ลิต
2. มีความรู ้และประสบการณ์ในการเดินเครื่ องระบบผลิตไฟฟ้า
3. มีกิจนิสยั ในการปฏิบตั ิงานด้วยความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย รอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการเดินเครื่ องโรงไฟฟ้า โดยสรุ ปหลักการจากการฝึ กปฏิบตั ิ
2. เดินเครื่ องระบบผลิตไอนํ้า ระบบกังหันไอนํ้า ระบบเครื่ องกําเนิ ดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
3. จัดการเชื้อเพลิงและปรับสภาพนํ้าตามคู่มือผูผ้ ลิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิงานเดินเครื่ องระบบผลิตไอนํ้า ระบบกังหันไอนํ้า ระบบเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้ า
จัดการเชื้อเพลงและปรับสภาพนํ้า ระบบผลิตไฟฟ้าตามคู่มือผูผ้ ลิต
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สาขางานยานยนต์ ไฟฟ้า
3101-3001

เทคโนโลยียานยนต์ ไฟฟ้ า
3-0-3
(Electric Vehicle Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจโครงสร้าง หน้าที่และหลักการทํางาน ระบบยานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถจําแนกประเภท ระบบยานยนต์ไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน ความประณี ต รอบคอบประหยัด วินยั ตรงต่อเวลา
ความปลอดภัย และรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับโครงสร้างชิ้นส่ วนและหลักการทํางานของเครื่ องยนต์ยานยนต์ไฟฟ้ าตามคู่มือ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการหลักการจําแนก ระบบยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิวฒั นาการ หลักการเบื้องต้น โครงสร้าง ชิ้นส่ วนการจําแนกประเภทระบบควบคุมของไฟฟ้า
ยานยนต์ไฮบริ ด ยานยนต์ปลัก๊ อินไฮบริ ด ยานยนต์พลังงานแบตเตอรี่ ยานยนต์พลังงานเซลล์เชื้อเพลิง การบํารุ งรักษา
เบื้องต้น และระบบความปลอดภัย
3101-3002

งานระบบขับเคลื่อนและส่ งกําลังยานยนต์ ไฟฟ้ า
2-3-3
(Transmission and Powertrain System for Electric Vehicle)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางาน โครงสร้าง หลักการบริ การและบํารุ งรักษาระบบขับเคลื่อนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น ระบบขับเคลื่อนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีความประณี ต รอบคอบประหยัด มีวินยั ตรงต่อเวลา
ความปลอดภัย และรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางาน โครงสร้าง การบริ การและบํารุ งรักษา ระบบขับเคลื่อนและ
ส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
2. ตรวจสอบและ แก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้นของ ระบบขับเคลื่อนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
3. บริ การและบํารุ งรักษา ระบบขับเคลื่อนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิ เกี่ยวกับหลักการทํางาน โครงสร้าง การบริ การ การบํารุ งรักษา ตรวจสอบ และแก้ไข
ข้อขัดข้องเบื้องต้นของระบบขับเคลื่อนและส่ งกําลังยานยนต์ไฟฟ้า
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3101-3003

งานระบบเครื่ องล่ างยานยนต์ ไฟฟ้ า
1-3-2
(Suspensions System for Electric Vehicle)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานและโครงสร้างของระบบเครื่ องล่างยานยนต์ไฟฟ้า
2. ตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขัดข้องและซ่อมระบบเครื่ องล่างยานยนต์ไฟฟ้า
3. เจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน ความประณี ต รอบคอบประหยัด วินยั ตรงต่อเวลา
ความปลอดภัยและ รักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานและโครงสร้างของระบบเครื่ องล่างยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
2. ตรวจวิเคราะห์แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและซ่อม ระบบเครื่ องล่างยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
3. บํารุ งรักษาและบริ การระบบเครื่ องล่างยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้างหลักการทํางาน การบํารุ งรักษาการใช้เครื่ องมือและเครื่ องมือพิเศษ
วิเคราะห์ และแก้ไ ขข้อ ขัด ข้องของระบบรองรั บ นํ้าหนัก ระบบกัน สะเทื อ นระบบบังคับ เลี้ ย ว การตั้งศู น ย์ล ้อ
ระบบเบรก ยานยนต์ไฟฟ้า
3101-3004

งานระบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ ไฟฟ้ า
2-3-3
(Electronic and Electric System Technology for Electric Vehicle)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางาน การอ่านวงจรไฟฟ้า การใช้เครื่ องมือ และตรวจสอบแก้ไขระบบไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิ กส์ ยานยนต์ไฟฟ้า
2. ตรวจสอบบริ การ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีความประณี ต รอบคอบประหยัดมีวินยั ตรงต่อเวลา ความปลอดภัย
และรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้ เกี่ ยวกับหลักการทํางาน การอ่ านวงจรไฟฟ้ า การใช้เครื่ องมื อวิ เคราะห์ ระบบไฟฟ้ า
และอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
2. ตรวจสอบ ข้อขัดข้อง ของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
3. บํารุ งรักษา อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษา และปฏิบตั ิเกี่ยวกับการหลักการทํางาน การอ่านวงจรไฟฟ้ าและใช้เครื่ องมือตรวจสอบ วิเคราะห์
ตัวตรวจจับสัญญาณ รี เลย์ หม้อแปลงไฟฟ้ า รี แอกเตอร์ ตวั เก็บประจุขนาน บัส มอเตอร์ และสายตัวนํา ข้อขัดข้อง
ของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าหลักสําคัญของระบบป้องกัน หลักการในการเชื่ อมต่อ
ระบบลงดิน การบํารุ งรักษา อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้า
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล

141
3101-3005

แบตเตอรี่และระบบประจุไฟฟ้ ายานยนต์ ไฟฟ้ า
1-3-2
(Batteries and Electrical Charging System for Electric Vehicle)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางาน แก้ไขแบตเตอรี่ และระบบประจุไฟฟ้ ายานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถใช้เครื่ องมือ ตรวจสอบและบริ การ แบตเตอรี่ และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า
3. เจตคติ กิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีความประณี ต รอบคอบประหยัด วินยั ตรงต่อเวลา ความ
ปลอดภัย รักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานตรวจสอบแบตเตอรี่ และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าตาม
คู่มือ
2. ตรวจวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องแบตเตอรี่ และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
3. ปรับเปลี่ยน และบํารุ งรักษา แบตเตอรี่ และระบบประจุไฟฟ้ ายานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการทํางาน ความปลอดภัย การใช้เครื่ องมือตรวจสอบ ปรับเปลี่ยน
และบํารุ งรักษา แบตเตอรี่ และระบบประจุไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้า
3101-3006

ระบบควบคุมยานยนต์ ไฟฟ้ า
1-3-2
(Electric Vehicle Control System)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทํางานของระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถใช้เครื่ องมือ ตรวจสอบและบริ การ ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน ความประณี ต รอบคอบประหยัด วินยั ตรงต่อเวลา
ความปลอดภัย รักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทํางานตรวจสอบระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
2. ใช้เครื่ องมือตรวจวิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
3. ปรับเปลี่ยน และบํารุ งรักษา ระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เกี่ ย วกับ หลัก การทํา งาน การใช้เครื่ อ งมื อ ตรวจสอบ ปรั บ เปลี่ ย นและบํารุ งรั ก ษา
ความปลอดภัย ของระบบควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
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3101-3007

งานตรวจวิเคราะห์ ยานยนต์ ไฟฟ้ า
2-3-3
(Electric Vehicle Diagnosis)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือตรวจวิเคราะห์ปัญหา ข้อขัดข้องของยานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถตรวจวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องและซ่อมยานยนต์ไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีความประณี ต รอบคอบประหยัดมีวินยั ตรงต่อเวลา
มีความปลอดภัยรักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมือตรวจวิเคราะห์ปัญหา ข้อขัดข้อง ของยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ปัญหา ข้อขัดข้องของยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
3. ปรับเปลี่ยน แก้ไขข้อขัดข้องของยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหา ข้อขัดข้อง ของยานยนต์ไฟฟ้า โดยการใช้ประสาทสัมผัส
และการใช้เครื่ องมือเครื่ องมือพิเศษ การปรับเปลี่ยน แก้ไขข้อขัดข้องของยานยนต์ไฟฟ้า
3101-3008

การบริหารจัดการธุรกิจบริการยานยนต์ ไฟฟ้ า
1-3-2
(Electric Vehicle Business Management)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบริ หารและการจัดการงานบริ การธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถบริ หารและจัดการงานบริ การธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการสื บเสาะหาความรู ้ การปฏิบตั ิงาน ความประณี ต รอบคอบ ประหยัด
วินยั ตรงต่อเวลา ความปลอดภัย รักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ หารและการจัดการงานบริ การธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
2. บริ การและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการบริ หารและการจัดการงานบริ การธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
3. วางแผนระบบการบริ หารและการจัดการงานบริ การธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการบริ หาร และการจัดการงานบริ การธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า การบริ หารงานบุคคล หน้าที่
ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะที่ดีของบุคลากรในงานบริ การธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
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3101-3009

เทคโนโลยีความปลอดภัยยานยนต์ ไฟฟ้ า
1-2-2
(Electric Vehicle Safety Technology)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานบริ การยานยนต์ไฟฟ้า
2. สามารถกําหนดวิธีการ และจัดการความปลอดภัยในงานยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ที่ดีในการปฏิบตั ิงาน มีความประณี ต รอบคอบประหยัดมีวินยั ตรงต่อเวลา
ความปลอดภัย รักษาสิ่ งแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยในงานบริ การยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
2. จัดการความปลอดภัยในงานบริ การยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยในงานบริ การยานยนต์ไฟฟ้า และการจัดการ
ความปลอดภัยในงานบริ การยานยนต์ไฟฟ้าตามคู่มือ
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หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล
3101-800X
วิชาฝึ กงาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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ฝึ กประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพ
31XX-800X

วิชาฝึ กงาน
*-*-X
(On-the-Job Training)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถปฏิ บัติ งานอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อแหล่ งวิ ท ยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติ ที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชี พ และมีกิจนิ สัยในการทํางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมของร่ างกายและเครื่ องมืออุปกรณ์ตามลักษณะงาน
2. ปฏิ บตั ิ งานอาชี พตามขั้นตอนและกระบวนการที่ สถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อ
แหล่งวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรื อแหล่งวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บตั ิ งานที่ สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชํานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับเทคนิ ค โดยผ่านความ
เห็ น ชอบร่ วมกัน ของผูร้ ั บ ผิ ด ชอบการฝึ กงานในสาขาวิ ช านั้น ๆ บัน ทึ กและรายงานผลการปฏิ บ ัติ งานตลอด
ระยะเวลาการฝึ กงาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
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หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาเทคนิคเครื่ องกล
3101-850X
วิชาโครงการ
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โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
31XX-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

(Project)

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. สามารถบูรณาการความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชี พตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แก้ไขปัญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิ สยั ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั
คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ขยัน อดทนและสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสร้างและหรื อพัฒนางานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. เขียนโครงการสร้างและหรื อพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บข้อมูล วิเคราะห์ สรุ ปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบตั ิงานโครงการตามรู ปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานด้วยรู ปแบบวิธีการต่าง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ การบูรณาการความรู ้และทักษะในระดับเทคนิ คที่ สอดคล้องกับสาขาวิชาชี พ
ที่ศึกษาเพื่อสร้างและหรื อพัฒนางานด้วยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐ์คิดค้น หรื อการปฏิบตั ิงานเชิ งระบบ
การเลือกหัวข้อโครงการ การศึ กษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารอ้างอิง การเขี ยนโครงการ การดําเนิ นงานโครงการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแปลผล การสรุ ปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนิ นการ
เป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาํ หนด
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
การสนทนาภาษาอินโดนีเซี ยสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
การสนทนาภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพม่า
การสนทนาภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซี ย
การสนทนาภาษารัสเซี ยสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง พุทธศักราช 2557
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กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ
3000-9201

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
(Chinese Language and Culture)
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. สามารถนําภาษาจีนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในงานอาชีพและการศึกษาต่อ

2-0-2

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ภาษาจี น ฝึ กการฟั งและพูดภาษาจี น ฝึ กการเขี ยนและอ่านอักษรจี น การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9202

การสนทนาภาษาจีนสํ าหรับการทํางาน
(Chinese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาจีนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาจีนในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาจีนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพู ด ภาษาจี นกลาง ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9203

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2-0-2
(Japanese Language and Culture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ญ่ี ปุ่ น ฝึ กฟั ง และพู ด ภาษาญี่ ปุ่ น ฝึ กเขี ย นและอ่ า นอัก ษรญี่ ปุ่ น การสนทนาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
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3000-9204

การสนทนาภาษาญี่ปุ่นสํ าหรับการทํางาน
(Japanese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาญี่ปุ่นไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาญี่ปุ่นจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับ การฟั งและพู ด ภาษาญี่ ปุ่ น ฝึ กการอ่ านและเขี ย นประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุ่น
3000-9205

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
(Korean Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ เกาหลี ฝึ กฟั งและพู ดภาษาเกาหลี ฝึ กเขี ยนและอ่านอักษรเกาหลี การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
3000-9206

การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
2-0-2
(Korean Conversation for Work)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเกาหลีสาํ หรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเกาหลีจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับ การฟั งและพู ด ภาษาเกาหลี ฝึ กการอ่ านและเขี ย นประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ายประกาศ และ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
3000-9207

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2-0-2
(Vietnamese Language and Culture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพู ด ภาษาเวี ย ดนาม ฝึ กเขี ย นและอ่ า นอัก ษรเวี ย ดนาม การสนทนาสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9208

การสนทนาภาษาเวียดนามสํ าหรับการทํางาน
(Vietnamese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเวียดนามในชีวติ ประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเวียดนามจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่างๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับ การฟั งและพู ด ภาษาเวี ย ดนาม ฝึ กการอ่ านและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การทํางาน การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9209

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
(Bahasa Indonesia Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซี ย
2. สามารถนําภาษาอินโดนีเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยในชีวิตประจําวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาอินโดนีเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ย วกับ ความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาอินโดนี เซี ย ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซี ย
3000-9210

การสนทนาภาษาอินโดนีเซียสํ าหรับการทํางาน
(Bahasa Indonesia Conversation for Work )

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอินโดนีเซี ยในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาอินโดนีเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพูดภาษาอินโดนี เซี ย ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่างๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซี ย
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3000-9211

ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
(Bahasa Malayu Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซี ย
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามลายูในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชี วิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษามลายู การเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษามลายู
3000-9212

การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
(Bahasa Malayu Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษามลายูสาํ หรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษามลายูไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษามลายูในชีวติ ประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษามลายูจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์การทํางานอาชีพต่าง ๆ
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่างๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพู ด ภาษามลายู ฝึ กการอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษามลายู
3000-9213

ภาษาและวัฒนธรรมพม่ า
(Burmese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมพม่า
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาพม่า ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า
3000-9214

การสนทนาภาษาพม่ าสํ าหรับการทํางาน
(Burmese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพม่าสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาพม่าไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาพม่าในชีวิตประจําวันและการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาพม่าจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพู ด ภาษาพม่ า ฝึ กการอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มในเอกสารต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพม่า
3000-9215

ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
(Khmer Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวติ ประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในชีวติ ประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาเขมร ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
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3000-9216

การสนทนาภาษาเขมรสํ าหรับการทํางาน
(Khmer Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเขมรในชีวติ ประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเขมรจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามทีกาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั งและพู ด ภาษาเขมร ฝึ กการอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ องสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและ ผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
3000-9217

ภาษาและวัฒนธรรมลาว
(Lao Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศลาว
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวติ ประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
3. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชี วิตประจําวัน
4. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆจากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟั งและพูดภาษาลาว ฝึ กเขี ยนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9218

การสนทนาภาษาลาวสํ าหรับการทํางาน
(Lao Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาลาวสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาลาวไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาลาวในชีวติ ประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาลาวจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์การทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟังและพูดภาษาลาว ฝึ กการอ่านและเขียนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
การทํางานอาชี พ ต่ าง ๆ การถามตอบข้อมู ลเกี่ ย วกับ ตนเองและผูอ้ ื่ น การเดิ น ทาง การอ่ านป้ ายประกาศ และ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9219

ภาษาและวัฒนธรรมฟิ ลิปปิ นส์
(Filipino Language and Culture)
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฟิ ลิปปิ นส์
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อโสตทัศน์
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษาฟิ ลิปิโน ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน
3000-9220

การสนทนาภาษาฟิ ลิปิโนสํ าหรั บการทํางาน
(Filipino Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฟิ ลิปิโนไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฟิ ลิปิโนในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาฟิ ลิปิโนจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพู ดภาษาฟิ ลิ ปิโน ฝึ กการอ่านและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟิ ลิปิโน
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3000-9221

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
(Russian Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศรัสเซี ย
2. สามารถนําภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษารัสเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบในสถานการณ์ในชี วิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ ฝึ กฟังและพูดภาษารัสเซี ย ฝึ กเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซี ย
3000-9222

การสนทนาภาษารัสเซียสํ าหรั บการทํางาน
(Russian Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษารัสเซี ยสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษารัสเซี ยไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษารัสเซี ยในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษารัสเซี ยจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ การฟั ง และพู ด ภาษารั ส เซี ย การอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่น การเดินทาง การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซี ย
3000-9223

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
(German Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเยอรมัน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาต่อ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ การฟั งและพูดภาษาเยอรมัน การเขียนและการอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9224

การสนทนาภาษาเยอรมันสํ าหรับการทํางาน
(German Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาเยอรมันเพื่อการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน การทํางานและการศึกษาต่อ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาเยอรมันจากสื่ อโสตทัศน์จากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ การฟั งและพู ด ภาษาเยอรมัน การอ่ านคําและเขี ยนประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณ์การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9225

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
(French language and Culture)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส
2. เพื่อให้สามารถนําภาษาฝรั่งเศสไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยคภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อ่านข้อความ เรื่ องสั้น ๆ จากสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่าง ๆ
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับ ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒ นธรรม ระบบเสี ยงและระบบ
ไวยากรณ์ การฟั งและพูดภาษาฝรั่งเศส การเขียนและอ่านคําและประโยค เรื่ องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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การสนทนาฝรั่งเศสสํ าหรับการทํางาน
(French Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟังและออกเสี ยงคํา ประโยค ภาษาฝรั่งเศสจากสื่ อโสตทัศน์
2. พูดโต้ตอบตามสถานการณ์ในการทํางาน
3. อ่านและเขียนประโยค ข้อความต่าง ๆ ตามที่กาํ หนด
4. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื บค้นและฝึ กฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดงหลักฐานการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ ก ารฟั ง และพู ด ภาษาฝรั่ งเศส การอ่ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณ์ การทํางานอาชี พต่าง ๆ การถามตอบข้อมูลเกี่ ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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3000-2001
3000-2002
3000-2003
3000-2004

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4
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3000-200X

กิจกรรมองค์ การวิชาชีพ …
(Vocational Activities ..)

0-2-0

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชี พ เพื่อพัฒนาตน องค์กร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แก้ไขปัญหาและพัฒนากิจกรรมองค์การวิชาชีพ
3. มี เจตคติ แ ละกิ จนิ สัยในการทํางานด้วยความรั บ ผิ ดชอบ มี วิ นัย คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม ความคิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบตั ิตนตามระเบียบข้อบังคับขององค์การวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนิ นกิ จกรรมองค์การวิช าชี พตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม
3. ใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามในการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุ งการจัดและร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บ ัติเกี่ ยวกับ กิ จกรรมองค์การวิชาชี พ กิ จกรรมพัฒ นาทักษะและประสบการณ์ วิช าการและวิชาชี พ
เพื่ อพัฒนาตนเอง องค์กร ชุ มชนและสังคม การวางแผน ดําเนิ นการ ติ ดตามประเมินผล แก้ไขปั ญหาและพัฒนา
กิจกรรมองค์การวิชาชี พ การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามตามระบอบประชาธิ ปไตยในการจัดและ
ร่ วมกิจกรรมองค์การวิชาชีพ
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