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โครงสราง 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี พทุธศกัราช 2562 

ประเภทวชิาอตุสาหกรรม 

สาขาวชิาชางยนต 

ผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาชางยนต จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 107 หนวยกิต และเขารวม

กิจกรรมเสริม หลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้ 
 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง   ไมนอยกวา  24 หนวยกติ 

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย   ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร   ไมนอยกวา  4 หนวยกิต 

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร   ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร   ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ไมนอยกวา  2 หนวยกิต 

2. หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชพี   ไมนอยกวา  73 หนวยกติ 

2.1 กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน  ไมนอยกวา  21 หนวยกิต 

2.2 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ  ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

2.3 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก  ไมนอยกวา  20 หนวยกิต 

2.4 ฝกประสบการณสมรรถนะวิชาชีพ ไมนอยกวา  4 หนวยกิต 

2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ไมนอยกวา  4 หนวยกิต 

3. หมวดวชิาเลอืกเสร ี    ไมนอยกวา  10 หนวยกติ 

4. กจิกรรมเสริมหลกัสตูร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)  

รวมไมนอยกวา 107 หนวยกติ 
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แผนการศึกษา 

ปการศกึษาที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 

ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิหนวยกติ 

20000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 0-2-1 

20000-1202 ภาษาอังกฤษฟง-พูด 0-2-1 

20000-1401 คณิตศาสตรพ้ืนฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 

20001-1002 พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 2-0-2 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผนเบ้ืองตน 1-3-2 

20100-1005    งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน 1-3-2 

20101-2001 งานเครื่องยนตแกสโซลีน 1-6-3 

xxxxx-xxxx วิชาเลือกเสรี 1 x-x-2 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 2 0-2-0 

  รวม x-xx-16 

 

 

 

รหสัวชิา ชื่อวชิา ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิหนวยกติ 

20000-1101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน 2-0-2 

20000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง  0-2-1 

20000-1501 หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม 2-0-2 

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-2 

20001-2001 คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1-2-2 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน 1-3-2 

20100-1002 วัสดุงานชางอุตสาหกรรม 2-0-2 

20100-1003 งานฝกฝมือ  0-6-2 

20100-1007 งานเครื่องมือกลเบ้ืองตน 1-3-2 

20101-2010 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบ้ืองตน 1-3-2 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1 0-2-0 

  รวม 12-21-19 
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ปการศกึษาที ่2 

 

 

 

ภาคการศึกษาที ่1 

รหสัวชิา ชื่อวชิา ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิหนวยกติ 

20000-1204 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-1 

20000-1301 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-2 

20000-1402 คณิตศาสตรอุตสาหกรรม  2-0-2 

20101-2004 งานสงกำลังรถยนต 1-3-2 

20101-2005 งานไฟฟารถยนต 1-6-3 

20101-2101 งานเครื่องยนตเล็ก 1-6-3 

20101-2103 อิเล็กทรอนิกสรถยนตเบ้ืองตน 1-3-2 

xxxxx-xxxx วิชาเลือกเสรี 2 x-x-2 

20000-2003 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1  0-2-0 

  รวม x-xx-17 

 
ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิหนวยกติ 

20000-1205 ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-1 

20000-1302 วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม 1-2-2 

20101-2002 งานเครื่องยนตดเีซล 1-6-3 

20101-2003 งานเครื่องลางรถยนต 1-6-3 

20101-2007 กลศาสตรเครื่องกล 2-0-2 

20101-2106 งานบำรุงรักษารถยนต 1-3-2 

20101-2006 เช้ือเพลิงและวัสดุหลอลื่น 2-0-2 

xxxxx-xxxx วิชาเลือกเสรี 3 x-x-2 

20000-2004 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2 0-2-0 

  รวม x-xx-17 

ภาคการศึกษาฤดรูอน 
 ่   ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิหนวยกติ รหสัวชิา  ชื่อวชิา 

20101-8001 ฝกงาน 0-40-4 
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ปการศกึษาที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1  

รหสัวชิา ชื่อวชิา ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิหนวยกติ 

20000-1209 ภาษาอังกฤษสำหรับงานชางอุตสาหกรรม 0-2-1 

20000*1401 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคลูัสเบ้ืองตน 2-0-2 

20000-1603 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ 0-2-1 

20001-1003 ธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 1-2-2 

20101-2009 งานวัดละเอียดชางยนต  1-3-2 

20101-2107 คณิตศาสตรชางยนต 2-0-2 

20101-2104 งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 1-6-3 

20101-2108 งานเครื่องมือกลชางยนต 1-6-3 

20000-2005 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3 0-2-0 

  รวม 8-23-16 

ภาคการศึกษาที ่2 

รหสัวชิา ชื่อวชิา ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิหนวยกติ 

20000-1208 ภาษาอังกฤษเตรียมความพรอมเพ่ือการทำงาน 0-2-1 

20000-1602 เพศวิธีศึกษา 1-0-1 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 

20101-2102 งานจักรยานยนต  1-6-3 

20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต 1-3-2 

20101-2008 การขับรถยนต 1-3-2 

20101-8501 โครงการ 0-4-4 

xxxxx-xxxx วิชาเลือกเสรี 4 x-x-2 

xxxxx-xxxx วิชาเลือกเสรี 5 x-x-2 

20000-2006 กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4 0-2-0 

  รวม x-xx-18 
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ตารางสรุปการเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร สอศ.  กับ การใชหลักสูตร มทร. พระนคร 

สาขาวิชาชางยนต 

โครงสราง หลักสูตร สอศ. การใชหลักสูตร มทร. พระนคร 

1.  หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 

1.1 กลุมวิชาภาษาไทย 

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

 

 

1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร 

 

 

1.5 กลุมวิชาสังคมศาสตร 

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

ไมนอยกวา            22  หนวยกิต 

ไมนอยกวา              3  หนวยกิต 

ไมนอยกวา              6  หนวยกิต 

 

 

ไมนอยกวา              4  หนวยกิต 

ไมนอยกวา              4  หนวยกิต 

 

 

ไมนอยกวา              3  หนวยกิต 

ไมนอยกวา              2  หนวยกิต 

                                    24  หนวยกิต 

                                      3  หนวยกิต 

                                      6  หนวยกิต 

จดัใหมกีารจดัการเรยีนการสอน

ภาษาอังกฤษทุกภาคการศกึษา 

                                      4  หนวยกิต 

                                      6  หนวยกิต 

จดัใหมกีารเรยีนวชิา 20000*1401 

เรขาคณติวเิคราะหและแคลคลูสัเบือ้งตน  

                                      3  หนวยกิต 

                                      2  หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ 

2.1 กลุมสมรรถนะวิชาชีพพ้ืนฐาน 

2.2 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ 

2.3 กลุมสมรรถนะวิชาชีพเลือก 

2.4 ฝกประสบการณสมรรถนะ

วิชาชีพ 

2.5 โครงการพัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพ 

ไมนอยกวา            71  หนวยกิต 

                         21  หนวยกิต 

                         24  หนวยกิต 

ไมนอยกวา            18  หนวยกิต 

 

                           4  หนวยกิต 

 

                           4  หนวยกิต 

                                    73  หนวยกิต 

                                    21  หนวยกิต 

                                    24  หนวยกิต 

                                    20  หนวยกิต 

 

                                      4  หนวยกิต 

 

                                      4  หนวยกิต 

3.  หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา            10  หนวยกิต 

 

                                    10  หนวยกิต 

อาจจดัใหเลอืกเรยีนวชิาเพิม่ดงัตอไปนี ้

1.  20000*9301  ฟสิกส 1 

2.  20000*9302  ฟสิกส 2 

3.  20000*9303  ฟสิกส 3 

4.  20000*9304  เคม ี1 

5.  20000*9305  เคม ี2 

4.  กิจกรรมเสริมหลักสูตร                  (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห)                             (2 ช่ัวโมงตอสัปดาห) 

รวม ไมนอยกวา        103  หนวยกติ                                 107  หนวยกติ 
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รายวิชาที่เพิ่มเติมจากหลักสูตร สอศ. 
หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง 
กลุมวิชาคณติศาสตร 
  
20000*1401 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน 2-0-2 
 (Introduction to Calculus and Analytic Geometry) 
จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับ เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน ลิมิต อนุพันธของฟงกชัน
พีชคณิตและอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและแกปญหาเก่ียวกับ เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน ลิมิต 
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต อินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต ประยุกตใชในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห แกปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 
และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  

สมรรถนะรายวิชา 
1. คิดคำนวณเก่ียวกับ เสนตรงระยะหางและสมการเสนตรง 
2. แกปญหาเก่ียวกับ ภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยในงานอาชีพ 
3. ประยุกตความรูเก่ียวกับ ความสัมพันธและฟงกชันในรูปตาง ๆ ในสถานการณหรือปญหาท่ีกำหนด 
4. แกปญหาเก่ียวกับ ลิมิตของฟงกชันอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ ทักษะการคิดคำนวณ การแกปญหาเรื่องเสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธฟงกชัน

ลิมิต อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต 
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กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

20000*9301  ฟสิกส 1 2-0-2 

 (Physics 1) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับ ปริมาณทางฟสิกสและหนวยการวัด  การเคลื่อนท่ี แรงและการเคลื่อนท่ี  งาน  

    พลังงานและกำลัง  โมเมนตัมและการชน 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและแกปญหาเก่ียวกับ ปริมาณทางฟสิกสและหนวยการวัด  การเคลื่อนท่ี  

แรงและการเคลื่อนท่ี  งาน พลังงานและกำลัง  โมเมนตัมและการชน  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห แกปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 

   และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  

สมรรถนะรายวชิา 

1. คิดคำนวณเก่ียวกับ ปริมาณทางฟสิกสและหนวยการวัด 

2. ประยุกตความรูเก่ียวกับ การเคลื่อนท่ี แรงและการเคลื่อนท่ี  งาน พลังงานและกำลัง 

3. แกปญหาเก่ียวกับ โมเมนตัมและการชน 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ  ปริมาณทางฟสิกสและหนวยการวัด  การเคลื่อนท่ี แรงและการเคลื่อนท่ี  งาน 

พลังงานและกำลัง  โมเมนตัมและการชน 

20000*9302  ฟสิกส 2 2-0-2 

 (Physics 2) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับ สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตรของไหล ความรอนและเธอรโมไดนามิกส  

   การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปลฮารโมนิก คลื่นกล  

2. มีทักษะกระบวนการคิดและแกปญหาเก่ียวกับ สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตรของไหล ความรอน 

   และเธอรโมไดนามิกส การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปลฮารโมนิก คลื่นกล  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห แกปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 

   และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  

สมรรถนะรายวชิา 

1. คิดคำนวณเก่ียวกับ สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตรของไหล 

2. ประยุกตความรูเก่ียวกับ ความรอนและเธอรโมไดนามิกส 

3. แกปญหาเก่ียวกับ การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปลฮารโมนิก คลื่นกล 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตรของไหล ความรอนและเธอรโมไดนามิกส            
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การเคลื่อนท่ีแบบซิมเปลฮารโมนิก คลื่นกล  

20000*9303  ฟสิกส 3 2-0-2 

 (Physics 3) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับ ไฟฟาสถิต  ไฟฟากระแสตรง  แมเหลก็ไฟฟา  ไฟฟากระแสสลับ คลื่น 

   แมเหล็กไฟฟา 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและแกปญหาเก่ียวกับ ไฟฟาสถิต  ไฟฟากระแสตรง  แมเหล็กไฟฟา  ไฟฟา 

   กระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห แกปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 

   และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  

สมรรถนะรายวชิา 

1. คิดคำนวณเก่ียวกับ ไฟฟาสถิต  ไฟฟากระแสตรง   

2. ประยุกตความรูเก่ียวกับ แมเหล็กไฟฟา 

3. แกปญหาเก่ียวกับ ไฟฟากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

คำอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเก่ียวกับ ไฟฟาสถิต  ไฟฟากระแสตรง  แมเหล็กไฟฟา  ไฟฟากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

 

20000*9304  เคมี 1 2-0-2 

 (Chemistry 1) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับ ปริมาณสัมพันธ   แกส ของแข็ง ของเหลว และ สารละลาย 

2. มีทักษะกระบวนการคิดและแกปญหาเก่ียวกับ ปริมาณสัมพันธ   แกส ของแข็ง ของเหลว     

   และ สารละลาย 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห แกปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 

   และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  

สมรรถนะรายวิชา 

1. คิดคำนวณเก่ียวกับ ปริมาณสัมพันธ    

2. ประยุกตความรูเก่ียวกับ แกส  ของแข็ง และของเหลว  

3. แกปญหาเก่ียวกับ สารละลาย 

คำอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเก่ียวกับ ปริมาณสัมพันธ   แกส  ของแข็ง  ของเหลว และ สารละลาย 
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20000*9305  เคมี 2 2-0-2 

 (Chemistry 2) 

จุดประสงครายวิชา เพ่ือให 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับ อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี กรด เบส และไฟฟาเคมี  

2. มีทักษะกระบวนการคิดและแกปญหาเก่ียวกับ อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี กรด เบส และ

ไฟฟาเคมี 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห แกปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 

   และมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. คิดคำนวณเก่ียวกับ อัตราการเกิดปฏิกิริยา 

2. ประยุกตความรูเก่ียวกับ สมดุลเคมี   

3. แกปญหาเก่ียวกับ กรด เบส และไฟฟาเคมี 

คำอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับ อัตราการเกิดปฏิกิริยา สมดุลเคมี  กรด เบส และไฟฟาเคมี 

 



 

 

 

 

หลักสตูรประกาศนยีบัตรวชิาชพี (พ.ศ. 2562) 



หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างยนต์

จุดประสงค์สาขาวชิา 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร  ทักษะการคิดและ

การแกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใชห้ลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพช่างยนต์ ให้ทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานช่างยนต ์

4. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของตน

5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างยนต์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ ง

การใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได้

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและดาํรงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม

7. เพื่อใหมี้เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ซ่ือสัตยสุ์จริต มีระเบียบวนิยั มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู ้สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติั   

ตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้  

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีกาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพช่างยนตต์ามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5  อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชว้สัดุอุตสาหกรรม 

3.3.6  ข้ึนรูปงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ 

3.3.7  ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

3.3.8  เช่ือมโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่เบ้ืองตน้ 

3.3.9  ถอด ประกอบ บาํรุงรักษาเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 

3.3.10  ถอด ประกอบ บาํรุงรักษาระบบเคร่ืองล่างรถยนตต์ามคู่มือ 

3.3.11  ถอด ประกอบ บาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัรถยนตต์ามคู่มือ 
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3.3.12  ซ่อมและบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนตต์ามคู่มือ 

3.3.13  ประยกุตห์ลกักลศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์เบ้ืองตน้ในงานเคร่ืองกล 

3.3.14  ขบัรถยนตต์ามกฎจราจร 

3.3.15  ตรวจสอบช้ินส่วนของเคร่ืองกลโดยใชเ้คร่ืองมือวดัละเอียด 

3.3.16  อ่านวงจร ต่อวงจร ทดสอบวงจรนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ 
 

สาขางานยานยนต์ 

3.3.17  ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านยานยนต์ท่ีไม่อยู่ภายใต้            

การควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.18  ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร            

ในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นยานยนต ์

3.3.19  ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.20  ซ่อมและบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์ล็กแก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 

3.3.21  ซ่อมและบาํรุงรักษารถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

3.3.22  ตรวจสอบขอ้ขดัขอ้ง บาํรุงรักษาระบบฉีดเช้ือเพลิงดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ตามคู่มือ 

3.3.23  บริการระบบปรับอากาศรถยนต ์

3.3.24  ซ่อมและบาํรุงรักษารถยนตต์ามคู่มือ 
 

สาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

3.3.17  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพดา้นเคร่ืองกลอุตสาหกรรมท่ีไม่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.18  ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

3.3.19  ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.20  บริการเคร่ืองตน้กาํลงัอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

3.3.21  บริการเคร่ืองสูบ เคร่ืองอดัอากาศและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัตามคู่มือ 

3.3.22  บริการเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้าอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัตามคู่มือ 

3.3.23  บริการระบบเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

3.3.24  บริการระบบส่งกาํลงัเคร่ืองกลอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

3.3.25  บาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรมตามคู่มือ 
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สาขางานเคร่ืองกลเรือ 

3.3.17  ตดัสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพดา้นเคร่ืองกลเรือท่ีไม่อยู่ภายใต้    

การควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.18  ประยุกตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเคร่ืองกลเรือ 

3.3.19  ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.20  วางแผนและบริการติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือพร้อมอุปกรณ์ตามแบบท่ีกาํหนด 

3.3.21  ซ่อมเคร่ืองยนตเ์รือตามคู่มือ 

3.3.22  ซ่อมอุปกรณ์ในระบบส่งกาํลงัเรือตามคู่มือ 

3.3.23  ซ่อมระบบไฟฟ้าเรือตามคู่มือ 

3.3.24  วางแผนติดตั้งอุปกรณ์งานท่อและเขียนแบบระบบท่อทางในเรือ 

3.3.25  ซ่อมบาํรุงรักษาบริการระบบเคร่ืองสูบท่อและวาลว์ตามคู่มือ 
 

สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ 

3.3.17  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพดา้นตวัถงัและสีรถยนต์ท่ีไม่อยู่ภายใต้

การควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.18  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวชิาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานดา้นตวัถงัและสีรถยนต ์

3.3.19  ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.20  ถอด ประกอบช้ินส่วนรถยนตต์ามคู่มือ 

3.3.21  ซ่อมตวัถงัรถยนต ์

3.3.22  เตรียมผวิงานก่อนพน่สีทบัหนา้ 

3.3.23  พน่สีรถยนตต์ามคู่มือ 
 

สาขางานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนเลก็อเนกประสงค์ 

3.3.17  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพดา้นจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค์

ท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.18  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวชิาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานดา้นจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์

3.3.19  ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.20  ซ่อมเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงคต์ามคู่มือ 

3.3.21  ซ่อมเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 
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3.3.22  ซ่อมระบบรองรับนํ้าหนกัและส่งกาํลงัรถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

3.3.23  ซ่อมระบบไฟฟ้ารถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

3.3.24  บริการและบาํรุงรักษารถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างยนต์ 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562   ประเภทวิชา 

อุตสาหกรรม  สาขาวชิาช่างยนต ์  จะตอ้งศึกษารายวชิาจากหมวดวชิาต่าง ๆ  รวมไม่นอ้ยกวา่  103  หน่วยกิต

และเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (21  หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกติ 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1101 จาํนวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 

20000*1101 ถึง 20000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ)  
 

ให้เรียนรายวิชา 20000-1201 สําหรับภาคเรียนท่ี 1 และรายวิชา 20000-1208 สําหรับภาคเรียนท่ี 6    

รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคล้องกับประเภทวิชาท่ีเรียน              

จนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ           0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั           0-2-1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน  0-2-1 

20000-1209 ภาษาองักฤษสาํหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1220    ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000*1201 ถึง 20000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 

20000-1302 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

 20000*1301 ถึง 20000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง                                                          2-0-2  

20000*1401 ถึง 20000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม                                               2-0-2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย                                                           1-0-1 
 

• รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะนําเพิม่เติม 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย                      2-0-2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน                                                           1-0-1 

20000*1501 ถึง 20000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา  รวมกนัไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  หรือ

เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 
 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 

20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 
 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 

20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา                               *-*-* 

           ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกติ )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 1-3-2 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-2 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0-6-2 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 1-3-2 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 1-3-2 

20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 1-3-2 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกติ)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20101-2001 งานเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 1-6-3 

20101-2002 งานเคร่ืองยนตดี์เซล 1-6-3 

20101-2003 งานเคร่ืองล่างรถยนต ์ 1-6-3 

20101-2004 งานส่งกาํลงัรถยนต ์ 1-3-2 

20101-2005  งานไฟฟ้ารถยนต ์ 1-6-3 

20101-2006 เช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืน 2-0-2 

20101-2007 กลศาสตร์เคร่ืองกล 2-0-2 

20101-2008 งานขบัรถยนต ์ 1-3-2 

20101-2009 งานวดัละเอียดช่างยนต ์ 1-3-2 

20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ 1-3-2 
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  โดยให้สอดคลอ้งกบัทกัษะสาขางาน  

ส่วนท่ีเหลือใหเ้ลือกเรียนรายวชิาจากสาขางานใดในสาขาวชิาช่างยนต ์ รวมกนัจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

2.3.1  สาขางานยานยนต์ 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 20101 - 2101 ถึง รายวชิา 20101 - 2106  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพ  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20101-2101 งานเคร่ืองยนตเ์ล็ก 1-6-3 

20101-2102 งานจกัรยานยนต ์ 1-6-3 

20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 1-3-2 

20101-2104 งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-3 

20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต ์ 1-3-2 

20101-2106 งานบาํรุงรักษารถยนต ์ 1-3-2 

20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต ์ 2-0-2 

20101-2108 งานเคร่ืองมือกลช่างยนต ์ 1-6-3 

20101-2109 งานปรับแต่งเคร่ืองยนต ์ 1-6-3 

20101-2110 งานประดบัยนต ์ 1-3-2 

20101-2111 งานบริการรถยนต ์ *-*-4 

20101*2101 ถึง 20101*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20101-5101 ปฏิบติังานยานยนต ์1 *-*-* 

20101-5102 ปฏิบติังานยานยนต ์2 *-*-* 

20101-5103 ปฏิบติังานยานยนต ์3 *-*-* 

20101-5104 ปฏิบติังานยานยนต ์4 *-*-* 

20101-5105 ปฏิบติังานยานยนต ์5 *-*-* 

20101-5106 ปฏิบติังานยานยนต ์6 *-*-* 
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2.3.2 สาขางานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 20101-2201 ถึง รายวชิา 20101-2207  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

 20101-2201 งานเคร่ืองตน้กาํลงัอุตสาหกรรม 1-6-3 

 20101-2202 งานบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม 1-3-2 

 20101-2203 งานเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 1-3-2 

 20101-2204 งานเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 1-3-2 

 20101-2205 งานส่งกาํลงัเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1-3-2 

 20101-2206 งานเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้า 1-3-2 

 20101-2207 งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 1-3-2 

 20101-2208 คณิตศาสตร์เคร่ืองกล 2-0-2 

 20101-2209 งานเขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 1-6-3 

 20101-2210 งานเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1-6-3 

 20101-2211 การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม  2-0-2 

 20101-2212 งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 *-*-4 

 20101-2213 งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 2 *-*-4 

 20101-2214 งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 3 *-*-4 

20101*2201 ถึง 20101*2299  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20101-5201 ปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 *-*-* 

20101-5202 ปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 2 *-*-* 

20101-5203 ปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 3 *-*-* 

20101-5204 ปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 4 *-*-* 

20101-5205 ปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 5 *-*-* 

20101-5206 ปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 6 *-*-* 
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2.3.3 สาขางานเคร่ืองกลเรือ 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 20101-2301 ถึง รายวชิา 20101-2306 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

 20101-2301  งานติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือ 1-6-3  

 20101-2302  งานซ่อมเคร่ืองยนตเ์รือ 1-6-3  

 20101-2303  งานส่งกาํลงัเรือ 1-6-3  

 20101-2304  งานไฟฟ้าเรือ 1-6-3  

 20101-2305  งานท่อในเรือ 1-3-2  

 20101-2306  งานเคร่ืองสูบในเรือ 1-3-2  

 20101-2307  งานเดินเรือกล 1-3-2 

 20101-2308  การบริหารการเดินเรือ 2-0-2 

 20101-2309  งานบาํรุงรักษาและบริการเคร่ืองกลเรือ 0-6-2 

20101-2310 งานเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ย 1-3-2 

20101*2301 ถึง 20101*2399  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20101-5301 ปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือ 1 *-*-* 

20101-5302 ปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือ 2 *-*-* 

20101-5303 ปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือ 3 *-*-* 

20101-5304 ปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือ 4 *-*-* 

20101-5305 ปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือ 5 *-*-* 

20101-5306 ปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือ 6 *-*-* 
 

2.3.4 สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 20101-2401 ถึง รายวชิา 20101-2405 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพ   

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20101-2401 งานช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์ 1-6-3 

20101-2402  งานซ่อมตวัถงัรถยนต ์ 1-6-3 

20101-2403 งานเตรียมผวิงาน 1-6-3 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20101-2404 งานพน่สีรถยนต ์ 1-6-3 

20101-2405 งานขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์ 1-3-2 

20101-2406 งานบาํรุงรักษาสีรถยนต ์ 1-3-2 

20101-2407 ธุรกิจตวัถงัและสีรถยนต ์ 2-0-2 

20101-2408 การประเมินราคางานตวัถงัและสีรถยนต ์ 1-3-2 

20101-2409 งานบริการตวัถงัรถยนต ์ *-*-4 

20101-2410 งานบริการสีรถยนต ์     *-*-4 

20101*2401 ถึง 20101*2499  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20101-5401 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์1 *-*-* 

20101-5402 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์2 *-*-* 

20101-5403 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์3 *-*-* 

20101-5404 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์4 *-*-* 

20101-5405 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์5 *-*-* 

20101-5406 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์6 *-*-* 
 

2.3.3 สาขางานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิา 20101-2501 ถึง รายวชิา 20101-2506 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20101-2501 งานความปลอดภยัในการใชร้ถจกัรยานยนต ์ 1-3-2 

20101-2502 งานเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์ 1-3-2 

20101-2503 งานเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์ 1-6-3 

20101-2504 งานระบบรองรับนํ้าหนกัและส่งกาํลงั 1-6-3 

20101-2505 งานไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์ 1-6-3 

20101-2506 งานบริการรถจกัรยานยนต ์ 1-3-2 

20101-2507 งานเทคโนโลยรีถจกัรยานยนต ์ 1-3-2 

20101-2508 งานบริการตวัถงัและสีรถจกัรยานยนต ์ 1-3-2 
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รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20101-2509 งานวจิยัและพฒันางานรถจกัรยานยนตพ์ื้นฐาน 1-6-3 

20101*2501 ถึง 20101*2599 รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษา *-*-* 

 พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือ 

 ตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20101-5501 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์1 *-*-* 

20101-5502 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์2 *-*-* 

20101-5503 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์3 *-*-* 

20101-5504 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์4 *-*-* 

20101-5505 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์5 *-*-* 

20101-5506 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์6 *-*-* 
 

สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกติ) 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20101-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20101-8002 และ 20101-8003 

รวม 4 หน่วยกิต   
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20101-8001 ฝึกงาน *-*-4 

20101-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20101-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20101-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20101-8502 และ 20101-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20101-8501 โครงงาน *-*-4 

20101-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20101-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวชิา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวชิากิจกรรม

เสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 
 

กลุ่มวชิาภาษาไทย 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 
 

กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

 กลุ่มภาษาองักฤษ 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง - พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ           0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั           0-2-1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน  0-2-1 

20000-1209 ภาษาองักฤษสาํหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-1 

กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 

20000-1220    ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 
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20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 
 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 

20000-1302 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 
 

กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง                                                          2-0-2  
 

กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 

20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม                                               2-0-2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย                                                           1-0-1 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย                      2-0-2 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 
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20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน                                                           1-0-1 
 

กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 

 กลุ่มสุขศึกษา 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 

20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 

 กลุ่มพลศึกษา 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  

กลุ่มบูรณาการ 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 
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กลุ่มวชิาภาษาไทย 

20000-1101 ภาษาไทยพืน้ฐาน       2-0-2 

 (Basic Thai) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการส่ือสาร 

2. สามารถเลือกใชภ้าษาไทยไดถู้กตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา เหมาะสมกบับุคคล กาลเทศะ โอกาสและสถานการณ์ 

3. สามารถนาํความรู้และทกัษะการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียนไปใชส่ื้อสารในชีวิตประจาํวนั

ไดถู้กตอ้งตามหลกัการ 

4. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาไทยในการฟัง การดู การพูด การอ่านและการเขียน 

2. วิเคราะห์ ประเมินค่าสารจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 

3. พูดติดต่อกิจธุระและในโอกาสต่าง ๆ ตามหลกัการและมารยาทของสงัคม 

4. เขียนขอ้ความเพ่ือติดต่อกิจธุระ สรุป อธิบาย บรรยายและกรอกขอ้มูลตามหลกัการ 

5. เขียนรายงานเชิงวิชาการ และโครงการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัการรับสารและส่งสารด้วยภาษาไทย เขียนสะกดคาํ การใช้ถอ้ยคาํ สํานวน ระดบัภาษา    

การฟัง การดูและการอ่านข่าว บทความ สารคดี โฆษณา บนัเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นภาษาจาก

ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การกล่าวทกัทาย แนะนาํตนเองและผูอ่ื้น การพูดในโอกาสต่าง  ๆตามมารยาทของสงัคม 

การตอบรับและปฏิเสธ การแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต่อกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น 

การเขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระ สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนประวติัย่อ การเขียน

รายงานเชิงวิชาการและการเขียนโครงการ 
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20000-1102 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ                   0-2-1 

  (Thai for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. มีทกัษะในการใชภ้าษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานอาชีพถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา  

2. สามารถนาํทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยในงานอาชีพ 

 สมรรถนะรายวชิา 

1. วิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินค่าสารในงานอาชีพจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 

2. พูดส่ือสารในงานอาชีพตามหลกัการ 

3. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟังคาํสั่งหรือขอ้แนะนําการปฏิบติังาน การฟังและดูสารในงานอาชีพจากส่ือบุคคล  

ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ การนาํเสนอผลงาน การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิตช้ินงาน  

การสัมภาษณ์งาน การพูดติดต่อส่ือสารงาน การเขียนรายงานการปฏิบติังาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ  

และการเขียนโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในงานอาชีพ 
 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกจิ       0-2-1 

 (Business Thai) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. มีทกัษะในการใชภ้าษาไทยเพ่ือส่ือสารในงานธุรกิจถูกตอ้งตามหลกัการใชภ้าษา  

2. สามารถนาํทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานธุรกิจ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยในงานธุรกิจ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมินค่าสารในงานธุรกิจจากการฟัง การดูและการอ่านตามหลกัการ 

2. พูดในงานธุรกิจตามหลกัการ 

3. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟังคาํสั่งหรือขอ้แนะนําการปฏิบติังาน การฟังและดูสารในงานธุรกิจจากส่ือบุคคล   

ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การอ่านคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการใช้อุปกรณ์หรือ

รายละเอียดของผลิตภณัฑ์ การนาํเสนอผลงาน การเสนอขายสินคา้และบริการ การพูดติดต่อธุรกิจ การสัมภาษณ์งาน 

การเขียนเพ่ือติดต่อธุรกิจ การเขียนรายงานการปฏิบติังาน การเขียนโครงการและแผนธุรกิจ และการเขียนโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ในงานธุรกิจ 
 



24 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ     0-2-1 

 (Thai Speaking for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. มีทกัษะในการพูดส่ือสารในงานอาชีพตามหลกัการพูดและศิลปะการพูด  

2. สามารถใชท้กัษะการพูดเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพและงานอาชีพ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการพูดในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. พูดติดต่อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามหลกัการ 

2. พูดในโอกาสต่าง ๆ เก่ียวกบังานอาชีพตามหลกัการพูดและศิลปะการพูด  

3. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมในการพูดตามโอกาสและสถานการณ์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการพูดในงานอาชีพ การทําหน้าท่ีโฆษกและพิธีกร การเขียนเค้าโครงการพูด การพูด    

ในโอกาสต่าง ๆ เก่ียวกับงานอาชีพ การพูดแสดงความคิดเห็น การกล่าวรายงาน การนําเสนอผลงาน  การบรรยาย  

การสรุป การพูดเสนอขายสินคา้หรือบริการ การกล่าวตอ้นรับ การกล่าวขอบคุณ กล่าวอาํลาอาลยั การกล่าวสุนทรพจน์

และการกล่าวอวยพร 

 

 20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ       0-2-1 

 (Thai Writing for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. มีทกัษะในการเขียนส่ือสารในงานอาชีพตามหลกัการ                

2. สามารถใชท้กัษะการเขียนเพ่ือพฒันาตนเองและงานอาชีพ 

3. เห็นคุณค่าและความสาํคญัของการเขียนในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เขียนสะกดคาํ คาํทบัศพัท ์ศพัทบ์ญัญติั ศพัทเ์ฉพาะวิชาชีพถูกตอ้งตามหลกัการเขียน 

2. เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสและรูปแบบต่าง ๆ 

3. เขียนขอ้ความติดต่อกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพตามรูปแบบและหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการเขียนในงานอาชีพ การเรียบเรียงถอ้ยคาํ สํานวน โวหารท่ีใช้ในชีวิตประจาํวนัและ 

งานอาชีพ การเขียนสะกดคาํ การเขียนคาํทบัศพัท ์ศพัทบ์ญัญติัและศพัทเ์ฉพาะวิชาชีพ การเขียนแสดงความคิดเห็น

และแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ  การเขียนรายงานการประชุม บนัทึกขอ้ความ จดหมาย กิจธุระและธุรกิจ 

การเขียนบทร้อยกรอง และการเขียนโฆษณาประชาสมัพนัธ์ในงานอาชีพ 
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20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์    0-2-1

 (Creative Thai) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. มีทกัษะในการพูดและเขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามหลกัการ 

2. สามารถนาํทกัษะทางภาษาไทยไปใชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 

3. เห็นคุณค่าความสาํคญัของการใชภ้าษาไทยเชิงสร้างสรรค ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. พูดภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามรูปแบบและหลกัการพูด 

2. เขียนภาษาไทยเชิงสร้างสรรคต์ามรูปแบบ โอกาสและหลกัการเขียน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการใชภ้าษาไทยเชิงสร้างสรรค ์การเรียบเรียงถอ้ยคาํ สํานวน โวหาร ภาพลกัษณ์ในภาษา 

การพูด-เล่าเร่ือง การอธิบาย การบรรยาย การพูดโน้มน้าวใจ การนาํเสนอผลงาน การเขียนสรุปความ การเขียน

บรรยาย การเขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ การเขียนบทร้อยกรอง และโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ในงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ 

กลุ่มภาษาองักฤษ 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง  0-2-1 

 (Real Life English) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน  

3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการ

ปฏิบติังาน  

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน  

2. สนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน  

3. อ่านขอ้ความ กาํหนดการและป้ายประกาศภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

4. กรอกแบบฟอร์มท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน  

5. เขียนขอ้ความและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

6. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน คาํศพัท ์

สาํนวนภาษาท่ีใชบ่้อย ๆ การสนทนาเก่ียวกบัครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ เทศกาล ทิศทาง ตาํแหน่ง

ท่ีตั้ง การเดินทาง ขั้นตอนการปฏิบติังาน การสนทนาทางโทรศพัท์ การอ่านขอ้ความ กาํหนดการ ป้ายประกาศ  

การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนขอ้ความและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ การใชภ้าษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
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20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง - พูด     0-2-1 

(English Listening and Speaking) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการฟังและพูดภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

2. สามารถฟัง-ดู และพูดภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในชีวิตประจาํวนัและการปฏิบติังาน 

3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการฟังและพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําว ันและ    

ในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ 

2. ออกเสียงภาษาองักฤษตามหลกัการออกเสียง 

3. สนทนาภาษาองักฤษโตต้อบตามสถานการณ์  

4. ใชภ้าษาองักฤษตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ  

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู และพูดภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและการปฏิบติังาน หลกัและวิธีการฟัง 

และพูดภาษาองักฤษ การฟัง-ดูการส่ือสารด้วยภาษาองักฤษจากส่ือประเภทต่าง ๆ การออกเสียงตามหลกัการ 

ออกเสียง การใชค้าํศพัท ์สาํนวน และการสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ การใชว้จันะภาษาและอวจันะภาษา 

(verbal and non-verbal language) การใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวฒันธรรมของเจ้าของภาษา และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ 
 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพมิพ์ภาษาองักฤษ     0-2-1 

(Reading Authentic Materials in English) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

2. สามารถอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

3.     ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการอ่านภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านสารคดีและหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษ 

2. อ่านเอกสารประชาสมัพนัธ์ ตาราง แผนภาพและแผนภูมิภาษาองักฤษ 

3. อ่านกาํหนดการ บนัทึกขอ้ความ และจดหมายภาษาองักฤษ 

4. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการอ่านส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาอังกฤษชนิดต่าง ๆ ในชีวิตประจําว ัน หลักและกลวิธี 

การอ่านแบบต่าง ๆ  การอ่านสารคดี บนัเทิงคดี หนงัสือพิมพ ์เอกสารประชาสมัพนัธ์ โฆษณา แผน่พบั แผน่ปลิว โปสการ์ด 

ประกาศ ฉลาก ป้ายประกาศ ป้ายเตือน เคร่ืองหมาย สัญลกัษณ์ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิ กาํหนดการ บนัทึกขอ้ความ 

จดหมาย คู่มือ/กฎระเบียบการปฏิบติังาน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจําวนั       0-2-1 

(Everyday English Writing) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

2. สามารถเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนัและในการปฏิบติังาน 

3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําว ันและ                

ในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เขียนขอ้มูลบุคคล ขอ้ความและบนัทึกยอ่ภาษาองักฤษ 

2. เขียนบตัรอวยพรภาษาองักฤษในโอกาสต่าง ๆ  

3. เขียนจดหมายส่วนตวัและจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ภาษาองักฤษ 

4. กรอกแบบฟอร์มภาษาองักฤษชนิดต่าง ๆ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั หลกัและวิธีการเขียนแบบต่าง ๆ การเขียนขอ้มูล

บุคคล ข้อความ บันทึกย่อ บัตรอวยพรในโอกาสต่าง ๆ จดหมายส่วนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การกรอก

แบบฟอร์ม การใชภ้าษาตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ 
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20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ                               0-2-1 

(English for the Workplace) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในสถานประกอบการ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูเร่ืองราวเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

2. สนทนาโตต้อบตามสถานการณ์ในสถานประกอบการ 

3. อ่านขอ้มูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศและคาํเตือนในสถานประกอบการ 

4. เขียนบนัทึก และกรอกแบบฟอร์มในการปฏิบติังาน 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน้ความกา้วหนา้ของงานในสถานประกอบการและฝึกทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ การฟัง-ดู เร่ืองราวเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  

การสนทนาโตต้อบเก่ียวกบัการตอ้นรับ ขอ้มูลและโครงสร้างองคก์ร ตาํแหน่งและหนา้ท่ีงาน ทิศทาง ตาํแหน่งท่ีตั้ง 

การซ้ือขาย การใหบ้ริการ การสนทนาทางโทรศพัท ์ขั้นตอนการปฏิบติังาน การอ่านขอ้มูล กฎระเบียบ ป้ายประกาศ  

คาํเตือนท่ีพบในสถานประกอบการ การเขียนบนัทึก การกรอกแบบฟอร์ม และ การใช้เทคโนโลยีพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน  

 

20000-1206 ภาษาองักฤษอนิเทอร์เน็ต   0-2-1 

(English for the Internet)  

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเทอร์เน็ต 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชน์ของการใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือสืบคน้ขอ้มูล ติดต่อส่ือสารและ

พฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. สืบคน้ขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตโดยใชค้าํสาํคญั  

2. อ่านคาํสัง่และปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฎบนหนา้จอ 

3. นาํเสนอขอ้มูลท่ีสืบคน้จากเวบ็ไซต ์

4. เขียนขอ้ความบนส่ือสังคมออนไลน ์ 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ภาษาองักฤษท่ีเก่ียวข้องกับอินเทอร์เน็ต คาํศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษา        

ท่ีพบเห็นบ่อย ๆ การใช ้Web browsers และ Search engines การอ่านคาํสัง่และปฏิบติัตามคาํสัง่ท่ีปรากฎบนหนา้จอ 

การสืบคน้ข้อมูลเร่ืองท่ีสนใจ/เร่ืองทางวิชาชีพโดยใช้คาํสําคัญ (Keywords) การอ่าน สรุป และนําเสนอข้อมูล 

ท่ีสืบคน้จากเว็บไซต์ (Websites) การเขียนรูปแบบต่าง ๆ บนส่ือสังคมออนไลน์ (Social media) และการใช้ส่ือ

เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษ 

 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน  0-2-1 

(English for Project Work) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํโครงงานเป็นภาษาองักฤษ  

2. สามารถใชภ้าษาองักฤษในการทาํโครงงานในเร่ืองท่ีสนใจ  

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการทาํโครงงานเป็นภาษาองักฤษ 

สมรรถนะรายวชิา  

1. วางแผนการทาํโครงงานในเร่ืองท่ีสนใจหรือบูรณาการกบัสาขาวิชาท่ีเรียน  

2. สืบคน้ขอ้มูลในเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  

3. ทาํโครงงานภาษาองักฤษตามรูปแบบและขั้นตอนการทาํโครงงาน  

4. นาํเสนอโครงงานตามขั้นตอน  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัทาํโครงงานและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

คําอธิบายรายวชิา  

ปฏิบติัเก่ียวกบัการทาํโครงงานเป็นภาษาองักฤษ รูปแบบและขั้นตอนการทาํโครงงาน องค์ประกอบของ

โครงงาน ศพัท ์สาํนวน ประโยค และโครงสร้างภาษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํโครงงาน การวางแผนการทาํโครงงาน

ในเร่ืองท่ีสนใจหรือบูรณาการกบัสาขาวิชาท่ีเรียน การสืบค้นข้อมูลในเร่ืองท่ีสนใจจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ  

การจดัทาํโครงงานตามรูปแบบและขั้นตอน นําเสนอโครงงานตามขั้นตอน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ        

ในการจดัทาํโครงงานและพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 
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20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพ่ือการทาํงาน  0-2-1 

(English for Career Preparation) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

3. ตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานและ 

การปฏิบติังานอาชีพ  

สมรรถนะรายวชิา  

1. อ่านประกาศรับสมคัรงาน  

2. เขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่  

3. กรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน  

4. สนทนาตามสถานการณ์การในการปฏิบติังานอาชีพ  

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสมคัรงานและการปฏิบติังานอาชีพ  

คําอธิบายรายวชิา  

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสมคัรงานและการปฏิบติังาน

อาชีพ การอ่านประกาศรับสมคัรงาน การเขียนจดหมายสมคัรงานและประวติัย่อ การกรอกแบบฟอร์มใบสมคัรงาน 

การสมัครงานออนไลน์  การสัมภาษณ์งาน  คําศัพท์ สํานวนประโยคท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  การสนทนา                 

ตามสถานการณ์ในการปฏิบติังานอาชีพ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการสมคัรงาน

และการปฏิบติังานอาชีพ 
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20000-1209 ภาษาองักฤษสําหรับงานช่างอุตสาหกรรม  0-2-1 

(English for Industrial Trades) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาองักฤษสาํหรับงานช่างอุตสาหกรรม 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. อ่านคู่มือ ช่ือวสัดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือในการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม 

2. อ่านเคร่ืองหมาย สญัลกัษณ์ ประกาศ คาํเตือนเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบติังาน 

3. นาํเสนอขั้นตอนการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม 

4. เขียนรายงานการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษในการปฏิบติังานช่างอุตสาหกรรม การอ่านคู่มือ 

ช่ือวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการทาํงาน คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองมือ ขนาด สัดส่วน รูปทรง เคร่ืองหมาย 

สัญลกัษณ์ ประกาศ คาํเตือนเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบัติงาน กฎระเบียบ การปฏิบัติงาน ขั้นตอน     

การปฏิบติังาน การเขียนรายงานและการกรอกแบบฟอร์มการปฏิบติังาน และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาองักฤษในงานช่างอุตสาหกรรม 
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กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน  
 

20000-1220 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจําวนั   0-2-1 

       (Chinese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาจีนในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาจีน 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาจีน 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรจีนตามหลกัการเขียนภาษาจีน 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาจีน  การอ่านคําและประโยค  การใช้คําศัพท์ สํานวน              

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรจีน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทักษะ

ภาษาจีนในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1221 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Chinese Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1220 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาจีนในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาจีนในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาจีนเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาจีนง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาจีนในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาจีนในสถานการณ์ 

งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนคาํศพัท ์

สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาจีนในงานอาชีพ 

 

20000-1222 ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0-2-1 

       (Japanese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาญ่ีปุ่น 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาญ่ีปุ่น 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรญ่ีปุ่นตามหลกัการเขียนภาษาญ่ีปุ่น 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาญ่ีปุ่น การอ่านคําและประโยค การใช้คําศัพท์ สํานวน  

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรญ่ีปุ่น และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาญ่ีปุ่นในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1223 ภาษาญีปุ่่นเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

(Japanese Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาญ่ีปุ่นง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาญ่ีปุ่นในสถานการณ์

งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนคาํศพัท ์

สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาญ่ีปุ่นในงานอาชีพ 

 

20000-1224   ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0-2-1 

       (Korean Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเกาหลี 

2. อ่านคาํและประโยค ตามหลกัการออกเสียงภาษาเกาหลี 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรเกาหลีตามหลกัการเขียนภาษาเกาหลี 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาเกาหลี การอ่านคาํและประโยค การใช้คําศัพท์ สํานวน  

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเกาหลี และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาํวนั 
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20000-1225 ภาษาเกาหลเีพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Korean Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1224 ภาษาเกาหลีเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเกาหลีในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเกาหลีในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเกาหลีในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเกาหลีเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเกาหลีง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการฟัง-ดู  พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเกาหลี                  

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เร่ืองสั้น ๆ      

การเขียนคาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเกาหลีในงานอาชีพ 

 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0-2-1 

       (Vietnamese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเวียดนาม 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเวียดนาม 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรเวียดนามตามหลกัการเขียนภาษาเวียดนาม 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาเวียดนาม การอ่านคาํและประโยค การใชค้าํศพัท ์

สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเวียดนาม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

พฒันาทกัษะภาษาเวียดนามในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Vietnamese Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1226 ภาษาเวียดนามเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเวียดนามในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเวียดนามในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเวียดนามในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเวียดนามเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเวียดนามง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเวียดนาม 

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เร่ืองสั้น ๆ  

การเขียนคาํศัพท์ สํานวน รูปประโยคเบ้ืองต้น และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม 

ในงานอาชีพ 
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20000-1228 ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0-2-1 

       (Indonesian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาอินโดนีเซีย 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาอินโดนีเซีย 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรอินโดนีเซียตามหลกัการเขียนภาษาอินโดนีเซีย 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาอินโดนีเซีย การอ่านคาํและประโยค การใชค้าํศพัท ์

สํานวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรอินโดนีเซีย และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

พฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1229 ภาษาอนิโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Indonesian Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาอินโดนีเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาอินโดนีเซียเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาอินโดนีเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาอินโดนีเซีย   

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เร่ืองสั้น ๆ      

การเขียนคาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาอินโดนีเซียในงานอาชีพ 

 

20000-1230 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0-2-1 

       (Burmese Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรม ของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาพม่าในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาพม่า 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาพม่า 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรพม่าตามหลกัการเขียนภาษาพม่า 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาพม่า การอ่านคําและประโยค การใช้คําศัพท์ สํานวน  

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรพม่า และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษา

พม่าในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1231 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Burmese Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1230 ภาษาพม่าเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาพม่าในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาพม่าในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาพม่าในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาพม่าเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาพม่าง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาพม่าในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาพม่าในสถานการณ์

งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนคาํศพัท ์

สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาพม่าในงานอาชีพ 

 

20000-1232 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0-2-1 

       (Khmer Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเขมรในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเขมร 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเขมร 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรเขมรตามหลกัการเขียนภาษาเขมร 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาเขมร การอ่านคําและประโยค การใช้คําศัพท์ สํานวน  

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเขมร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษา

เขมรในชีวิตประจาํวนั 
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20000-1233 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Khmer Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1232 ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเขมรในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเขมรในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเขมรในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเขมรเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเขมรง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเขมรในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาเขมรในสถานการณ์

งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนคาํศพัท ์

สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเขมรในงานอาชีพ 
 

20000-1234 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0-2-1 

       (Laotian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาลาวในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาลาวในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาลาว 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาลาว 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรลาวตามหลกัการเขียนภาษาลาว 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอักษรภาษาลาว การอ่านคําและประโยค การใช้คําศัพท์ สํานวน              

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรลาว และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาว 

ในชีวิตประจาํวนั 
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20000-1235 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Laotian Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1234 ภาษาลาวเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาลาวในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาลาวในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาลาวในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาลาวเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัทส์าํนวนภาษาลาวง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาลาวในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใชภ้าษาลาวในสถานการณ์ 

งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียนคาํศพัท ์

สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาลาวในงานอาชีพ 

 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0-2-1 

       (Malaysian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาบามาเลเซีย 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษามาเลเซีย 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรมาเลเซียตามหลกัการเขียนภาษามาเลเซีย 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียในชีวิตประจําวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษามาเลเซีย การอ่านคาํและประโยค การใชค้าํศพัท ์

สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรภาษามาเลเซีย และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

พฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Malaysian Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1236 ภาษามาเลเซียเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษามาเลเซียในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษามาเลเซียในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง -ดูการใชภ้าษามาเลเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษามาเลเซียเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัทส์าํนวนภาษามาเลเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษามาเลเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษามาเลเซีย            

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เร่ืองสั้น ๆ      

การเขียนคาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษามาเลเซียในงานอาชีพ 
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20000-1238 ภาษาฟิลปิิโนเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0-2-1 

       (Filipino Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาฟิลิปิโน 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาฟิลิปิโน 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรฟิลิปิโนตามหลกัการเขียนภาษาฟิลิปิโน 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาฟิลิปิโน การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท ์

สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรฟิลิปิโนและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาฟิลิปิโนในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1239 ภาษาฟิลปิิโนเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Filipino Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาฟิลิปิโนในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาฟิลิปิโนเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาฟิลิปิโนง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาฟิลิปิโน             

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เร่ืองสั้น ๆ      

การเขียนคาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฟิลิปิโนในงานอาชีพ 
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20000-1240 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั   0-2-1 

       (Russian Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษารัสเซีย 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษารัสเซีย 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรรัสเซียตามหลกัการเขียนภาษารัสเซีย 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรม

ของเจ้าของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษารัสเซีย การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศัพท์ สํานวน  

การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรรัสเซีย และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะ

ภาษารัสเซียในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (Russian Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1240 ภาษารัสเซียเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษารัสเซียในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษารัสเซียในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง -ดูการใชภ้าษารัสเซียในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษารัสเซียเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษารัสเซียง่าย ๆ ในงานอาชีพ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการฟัง-ดู  พูด อ่านและเขียนภาษารัสเซียในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษารัสเซีย                  

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ      

การเขียนคาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษารัสเซียในงานอาชีพ 

 

20000-1242 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั  0-2-1 

       (German Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมนัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาเยอรมนั 

4. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาเยอรมนั 

5. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

6. เขียนอกัษรเยอรมนัตามหลกัการเขียนภาษาเยอรมนั 

7. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาเยอรมนั การอ่านคาํและประโยค การใช้คาํศพัท ์

สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรเยอรมนั และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาเยอรมนัในชีวิตประจาํวนั 
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20000-1243 ภาษาเยอรมันเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

       (German Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาเยอรมนัในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมนัตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาเยอรมนัในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาเยอรมนัในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาเยอรมนัเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาเยอรมนัง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเยอรมันในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาเยอรมัน             

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านข้อความ เร่ืองสั้น ๆ       

การเขียนคาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาเยอรมนัในงานอาชีพ 

 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารในชีวติประจําวนั 0-2-1 

       (French Communication in Daily Life) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนัตามมารยาทสงัคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษา 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนั 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟังและออกเสียงอกัษรภาษาฝร่ังเศส 

2. อ่านคาํและประโยคตามหลกัการออกเสียงภาษาฝร่ังเศส 

3. สนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั 

4. เขียนอกัษรฝร่ังเศสตามหลกัการเขียนภาษาฝร่ังเศส 

5. ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนั 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจําวนัตามมารยาทสังคมและ

วฒันธรรมของเจา้ของภาษา การฟัง-ดูและออกเสียงอกัษรภาษาฝร่ังเศส การอ่านคาํและประโยค การใชค้าํศพัท ์

สาํนวน การสนทนาในสถานการณ์ชีวิตประจาํวนั การเขียนอกัษรฝร่ังเศส และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันา

ทกัษะภาษาฝร่ังเศสในชีวิตประจาํวนั 

 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารในงานอาชีพ  0-2-1 

       (French Communication at Work) 

  วิชาบงัคบัก่อน : 20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจาํวนั 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการใชภ้าษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ 

2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. ตระหนกัถึงความคญัและเห็นประโยชนข์องการใชภ้าษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ฟัง-ดูการใชภ้าษาฝร่ังเศสในสถานการณ์งานอาชีพ 

2. สนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ 

3. อ่านขอ้ความและเร่ืองสั้น ๆ ภาษาฝร่ังเศสเก่ียวกบังานอาชีพ 

4. เขียนคาํศพัท ์สาํนวนภาษาฝร่ังเศสง่าย ๆ ในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ ฟัง-ดูการใช้ภาษาฝร่ังเศส               

ในสถานการณ์งานอาชีพ การสนทนาโตต้อบในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอาชีพ การอ่านขอ้ความ เร่ืองสั้น ๆ การเขียน

คาํศพัท ์สาํนวน รูปประโยคเบ้ืองตน้ และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศพฒันาทกัษะภาษาฝร่ังเศสในงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ 
 

20000-1301   วทิยาศาสตร์เพ่ือพฒันาทกัษะชีวติ  1-2-2 

 (Science for Life Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหน่วยและการวดั แรงและการเคล่ือนท่ี นาโนเทคโนโลยี อะตอมและตารางธาตุ สาร

และการเปล่ียนแปลง  

2. สามารถสํารวจตรวจสอบเก่ียวกบัการวดั การเคล่ือนท่ี อะตอมและธาตุ สาร และทาํกิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชใ้นวิชาชีพและชีวิตประจาํวนั 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการศึกษาและสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและ

การวดั อะตอมและตารางธาตุ สารและการเปล่ียนแปลง นาโนเทคโนโลยีและระบบนิเวศ 

2. คิดคาํนวณเก่ียวกบัหน่วยและการวดั แรงและการเคล่ือนท่ีตามหลกัการ 

3. ปฏิบติักิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

4. ปฏิบัติทดลองเก่ียวกับสาร การเปล่ียนแปลงและปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจาํวนัโดยใช้กระบวนการ         

ทางวิทยาศาสตร์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวดั 

แรง การเคล่ือนท่ี นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สารและการเปล่ียนแปลง ปฏิกิริยาเคมี          

ในชีวิตประจาํวนั ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีชีวภาพและระบบนิเวศ 
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20000-1302  วทิยาศาสตร์เพ่ือพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม                       1-2-2 

 (Science for Industry) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคล่ือนท่ี งานพลงังานและกาํลงั คล่ืนและคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

2.  สามารถคาํนวณและทดลองทดสอบเก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคล่ือนท่ี งานพลงังานและกาํลงั คล่ืน

และคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือนาํไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ 

3.  มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการศึกษาและสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเวกเตอร์ แรง สมดุล การเคล่ือนท่ี งานพลงังานและกาํลงั คล่ืนและคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

2. คาํนวณเวกเตอร์ แรง การสมดุลและการเคล่ือนท่ีแบบต่าง ๆ ตามหลกัการ 

3. สาํรวจตรวจสอบเก่ียวกบัลกัษณะของคล่ืน สมบติัของคล่ืน งานพลงังานและกาํลงัตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับเวกเตอร์ แรง แรงเสียดทาน สมดุล การเคล่ือนท่ีแนวเส้นตรง การเคล่ือนท่ี     

แบบโปรเจคไทล ์งานพลงังานและกาํลงั คล่ืน และคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า 

 

20000-1306  โครงงานวทิยาศาสตร์                  0-2-1 

 (Science Projects) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1.  มีทักษะในการคิดและแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์จัดทําโครงงาน 

วิทยาศาสตร์ เขียนรายงาน และนาํเสนอผลงานอยา่งเป็นระบบ 

2.  สามารถนาํทกัษะกระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปประยกุตใ์ชพ้ฒันาตนเองและงานอาชีพ 

3.  มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีต่อการศึกษาและสาํรวจตรวจสอบดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วิเคราะห์สภาพปัญหาและเหตุผลความจาํเป็นในการแกปั้ญหาหรือพฒันางาน 

2. เขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลกัการและรูปแบบท่ีกาํหนด 

3. แกปั้ญหาหรือพฒันางานในโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสืบเสาะ 

หาความรู้ ทดลอง ทดสอบและสรุปรายงาน 

4. เขียนรายงานการทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ 

5. เสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบท่ีกาํหนด 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ ขั้นตอน

การทาํโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงาน การจดันิทรรศการและการนาํเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 
 

20000-1401 คณติศาสตร์พืน้ฐานอาชีพ   2-0-2 
 (Basic Mathematics for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้
1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร สถิติเบ้ืองตน้ การวดั

แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัตาํแหน่งและการวดัการกระจายของขอ้มูล 
2.  มีทกัษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้นสองตวั

แปร สถิติเบ้ืองตน้ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัตาํแหน่งและการวดัการกระจายของขอ้มูล 
และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และ            
มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 
1.  ประยุกต์ความรู้เก่ียวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร  ไปใช ้              

ในสถานการณ์หรือปัญหาท่ีกาํหนด  
2.  สร้างตารางแจกแจงความถ่ี กราฟหรือแผนภูมิ และตีความหมายหรือวิเคราะห์ขอ้มูลจากตาราง กราฟ

หรือแผนภูมิ  
3.  เลือกใชค่้าเฉล่ียเลขคณิต มธัยฐาน และฐานนิยมใหเ้หมาะสมกบัขอ้มูล 
4.  วดัตาํแหน่งท่ีของขอ้มูลโดยใชเ้ปอร์เซ็นไทล ์
5.  วดัการกระจายของขอ้มูลโดยใชพ้ิสัย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิของพิสัย และสัมประสิทธ์ิ

ของการแปรผนั 

คาํอธิบายรายวชิา 
ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ระบบสมการเชิงเส้น

สองตวัแปร สถิติเบ้ืองตน้ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัตาํแหน่งและการวดัการกระจายของขอ้มูล และ
การประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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20000-1402 คณติศาสตร์อุตสาหกรรม                         2-0-2 

 (Mathematics for Industry) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1.  รู้และเข้าใจเก่ียวกับมุมและการวัดมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย  

กฎของไซน ์กฎของโคไซน ์เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนตไ์ม่เกินอนัดบัสาม 

2.   มีทักษะกระบวนการคิดและแก้ปัญหาเก่ียวกบัมุมและการวดัมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ      

ของวงกลมหน่ึงหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอนัดบัสาม และ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 

3.   มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และ  

มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชอ้ตัราส่วนตรีโกณมิติของมุมท่ีกาํหนด 

2.  แกปั้ญหาการวดัโดยใชค้วามรู้เร่ืองอตัราส่วนตรีโกณมิติ 

3.  ประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัดีเทอร์มิแนนตห์าคาํตอบของระบบสมการเชิงเสน้ไม่เกินสามตวัแปร 

4.  ประยุกต์ความรู้เก่ียวกบัมุมและการวดัมุม อตัราส่วนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย  

กฎของไซน ์กฎของโคไซน ์เมทริกซ ์ดีเทอร์มิแนนตไ์ม่เกินอนัดบัสามไปใชใ้นงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกับมุมและการวดัมุม อัตราส่วนตรีโกณมิติ 

ตรีโกณมิติของวงกลมหน่ึงหน่วย กฎของไซน์ กฎของโคไซน์ เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ไม่เกินอันดับสาม  

และประยุกตใ์ชดี้เทอร์มิแนนตห์าผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นไม่เกินสามตวัแปร และการประยุกตใ์ชใ้นงาน

อาชีพดา้นอุตสาหกรรม 
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20000-1406 สถิติการทดลอง       2-0-2 

 (Experimental Statistics) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสถิติวิจยัเบ้ืองตน้และแบบแผนการทดลอง 

2. มีทกัษะกระบวนการคิดและแกปั้ญหาเก่ียวกบัสถิติวิจยัเบ้ืองตน้ และแบบแผนการทดลองประยุกตใ์ช้

ในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และ           

มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบติังาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แกปั้ญหาเก่ียวกบันาํความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางสถิติไปใชใ้นการวิจยัเบ้ืองตน้ 

2. เลือกใชข้อ้มูลข่าวสาร ค่าสถิติ และค่าสถิติท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลในการตดัสินใจ 

3. ประยกุตค์วามรู้เก่ียวกบัแบบแผนการทดลองท่ีเหมาะสมกบั สถานการณ์หรือปัญหาท่ีกาํหนด 

4. วิเคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนและใชส้ถิติไดเ้หมาะสมกบัแบบแผนการทดลอง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและฝึกทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัสถิติวิจยัเบ้ืองตน้ และแบบแผนการทดลอง และ

การประยกุตใ์ชใ้นงานอาชีพ 
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กลุ่มวชิาสังคมศึกษา 
 

20000-1501 หน้าทีพ่ลเมืองและศีลธรรม  2-0-2 

 (Civil Duties and Morals) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสงัคม วฒันธรรม สิทธิหนา้ท่ีพลเมืองดีและหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนา 

2. ประพฤติปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และ

เป็นศาสนิกชนท่ีดีตามหลกัธรรมคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

3. นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาตนและการดาํเนินชีวิต 

4. ตระหนกัถึงการดาํรงชีวิตท่ีถูกตอ้งดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสงัคม วฒันธรรม สิทธิหนา้ท่ีพลเมืองดี และหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนา 

2. ประพฤติปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีตามบรรทดัฐานทางสังคม ค่านิยมพ้ืนฐาน และระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

3. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัจริยธรรม วฒันธรรมและหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

4. วิเคราะห์สภาพปัญหาในสงัคมและแนวทางแกไ้ขตามศกัยภาพของตน 

5. นอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัความสําคญัของสถาบนัทางสังคม บรรทดัฐานทางสังคม วฒันธรรม คุณธรรม จริยธรรม 

ค่านิยม ปัญหาในสังคม สิทธิหนา้ท่ีของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

การดาํรงชีวิตตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัธรรมหรือคาํสอนของศาสนาท่ีตนนบัถือ 

 

20000-1502 ประวตัิศาสตร์ชาติไทย                         1-0-1 

 (Thai History) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการทางประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย 

2. สามารถนาํความรู้ทางประวติัศาสตร์มาประยกุตใ์ชเ้ป็นพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิต 

3. ตระหนกัในความสาํคญัของประวติัศาสตร์ชาติไทย เพ่ือธาํรงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการทางประวติัศาตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย 

2. วิเคราะห์เปรียบเทียบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรมของประวติัศาสตร์ชาติไทย  

3. นอ้มนาํแนวพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระมหากษตัริย์

องคปั์จจุบนัในการดาํเนินชีวิต 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบักระบวนการทางประวติัศาสตร์ ประวติัศาสตร์ชาติไทยสมยัสุโขทยั อยุธยา ธนบุรีและ

รัตนโกสินทร์ ดา้นการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม โครงการพระราชดาํริในพระบาทสมเด็จ     

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชกรณียกิจท่ีสาํคญัของพระมหากษตัริยอ์งคปั์จจุบนั 

 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

 (Life Skills and Society) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการดาํเนินชีวิตในสงัคมภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัมนุษยสัมพนัธ์ในงานอาชีพ มรรยาท ความเป็นพลเมืองดีเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 

และการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการดําเนินชีวิตในสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

หลกัมนุษยสมัพนัธ์และหลกัการพฒันาคุณภาพชีวิต 

2. ประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัมนุษยสัมพนัธ์ ความมีมรรยาทและความเป็น

พลเมืองดีในสถานการณ์ต่าง ๆ 

3. วางแผนการพฒันาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับการมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัมนุษยสัมพันธ์         

ในการทํางาน มรรยาทไทย มรรยาทสังคม ความเป็นพลเมืองดี การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกรอบแนวคิด             

ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ไทย  2-0-2 

 (Thai Geography and History) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวติัศาสตร์

และประวติัศาสตร์ชาติไทย และการธาํรงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยืน 

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เร่ืองภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ในงานอาชีพและการดาํรงชีวิต 

3. ตระหนกัในความสาํคญัของประวติัศาสตร์ชาติไทย เพ่ือธาํรงไวซ่ึ้งสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับภูมิศาสตร์ประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  วิธีการศึกษา

ประวติัศาสตร์และประวติัศาสตร์ชาติไทย และการธาํรงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยืน 

2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ตามหลกัการและกระบวนการ 

3. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ในชีวิตประจาํวนัและงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ วิธีการศึกษาประวติัศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ชาติไทย และสถาบนัสาํคญัของชาติเพ่ือธาํรงความเป็นไทยอยา่งย ัง่ยืน 

 

20000-1505 อาเซียนศึกษา 1-0-1 

 (ASEAN Studies) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

2. สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้เพ่ือสร้างความเขา้ใจอนัดีในฐานะประชากรอาเซียน 

3. ตระหนกัถึงความสาํคญัในการเป็นประชากรอาเซียนเพ่ือการดาํรงตนและพฒันาสงัคม ประเทศชาติ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

2. วางแผนการดาํเนินชีวิตสอดคลอ้งกบัพฒันาการของประชาคมอาเซียนดา้นต่าง ๆ 

3. ประพฤติปฏิบติัตนเป็นประชากรอาเซียนท่ีดี 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและพฒันาการของประชาคมอาเซียน ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  

การปกครอง การศึกษา วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยี และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศในประชาคมอาเซียน

กบัภูมิภาคอ่ืนในโลก 
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20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบัน                   1-0-1 

 (Current Affairs) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาเทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 

2. สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีศึกษาเพ่ือการวางแผนพฒันาตน ชุมชน สงัคมและประเทศชาติ 

3. ตระหนกัถึงผลของการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบนัเพ่ือสร้างสงัคมสันติสุข 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลยีและ

ส่ิงแวดลอ้มของไทยในปัจจุบนั 

2. วางแผนสร้างภูมิคุม้กนัตน ชุมชนและสงัคมโดยประยกุตใ์ชข้อ้มูลจากเหตุการณ์ปัจจุบนั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษา เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอ้ม

ของไทยในปัจจุบนั  

 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน  1-0-1 

 (ASEAN Culture) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2. สามารถประยกุตใ์ชข้อ้มูลดา้นวฒันธรรมอาเซียนเพ่ือการพฒันาชีวิตและสงัคม 

3. ตระหนกัถึงความแตกต่างทางวฒันธรรมเพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

2. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัวฒันธรรมและความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

3. วางแผนการดาํเนินชีวิตสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรม ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ ความแตกต่างทางวฒันธรรม การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
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กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มสุขศึกษา 
 

20000-1601  ทกัษะการดํารงชีวติเพ่ือสุขภาวะ     1-0-1 

(Life Skills for Health) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต หลกัการดูแลรักษาสุขภาพ และการปฏิบัติตน        

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ 

2. สามารถดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงจากโรคติดต่อ ส่ิงเสพติด การใชย้า

และอุบติัเหตุ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการดาํเนินชีวิตตามวิถีทางท่ีถูกตอ้ง 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต หลกัการดูแลรักษาสุขภาพและการปฏิบัติตน     

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.  วางแผนป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียงจากโรคติดต่อ ส่ิงเสพติดและการใชย้า 

3.  วางแผนป้องกนัและแกปั้ญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิตวยัรุ่น 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับทักษะท่ีจําเป็นในการดํารงชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของวยัรุ่น 

สัมพนัธภาพท่ีดี การดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ของผูสู้งอายุ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การใช้ยาและสมุนไพรไทย  

ส่ิงเสพติดและกฎหมายท่ีควรรู้ อุบติัเหตุและกฎหมายท่ีควรรู้  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20000-1602 เพศวถิีศึกษา  1-0-1 

(Sexuality Education) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัพฒันาการทางเพศ หลกัการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ

ภายใตก้รอบของสงัคมและวฒันธรรม 

2. สามารถกาํหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ สร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบั

ผูอ่ื้น ส่ือสารความตอ้งการตามความคิดและความรู้สึก โดยใชห้ลกัการตดัสินใจและการต่อรอง 

3. ตระหนักในคุณค่าของตนเองบนพ้ืนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น และเก็บความสําคัญ           

ของการเลือกแนวทางการดาํเนินชีวิตอยา่งมีสุข 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพฒันาการทางเพศ หลกัการดูแลสุขภาพ และการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศ

ภายใตก้รอบของสงัคมและวฒันธรรม 

2. สร้างสมัพนัธภาพระหวา่งบุคคลตามบทบาทและความรับผิดชอบ  

3. ส่ือสารความตอ้งการตามความคิดและความรู้สึก โดยใชห้ลกัการตดัสินใจ การต่อรองและการตระหนัก 

ในคุณค่าของตนเองบนพ้ืนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอ่ื้น 

4. ประเมินโอกาสเส่ียงจากพฤติกรรมทางเพศและปัญหาจากการมีเพศสมัพนัธ์ไม่พร้อม 

5. กาํหนดเป้าหมายและแนวปฏิบติัในการเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศส่วนบุคคล 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการทางเพศในวยัรุ่น การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับความคาดหวงั 

ต่อบทบาทและความรับผิดชอบ ภาพลกัษณ์ท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและพฤติกรรม ทกัษะการตดัสินใจ การต่อรอง     

การส่ือสารความตอ้งการตามความคิดและความรู้สึก การตระหนกัในคุณค่าของตนเองบนพ้ืนฐานของการเคารพ 

ในสิทธิของผูอ่ื้น กฎหมายว่าด้วยเพศ สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใต้กรอบของสังคมและ

วฒันธรรม และการเลือกใชแ้หล่งบริการช่วยเหลือท่ีเป็นมิตรในพ้ืนท่ี 
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กลุ่มพลศึกษา 

20000-1603  พลศึกษาเพ่ือพฒันาสุขภาพ      0-2-1 

(Physical Education for Health Development) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเข้าใจเก่ียวกับหลักการออกกําลังกาย หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการ            

ปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา และหลกัการปฏิบติัตนในการดูและเล่นกีฬา 

2. สามารถพฒันาบุคลิกภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลกัการออกกาํลงักายดว้ยกิจกรรม

ทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากลโดยคาํนึงถึงกฎ กติกา มารยาท 

3. มีเจตคติและพฤติกรรมลกัษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ในการดูและเล่นกีฬาตามกฎ กติกา มารยาทและ

ความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการออกกําลังกาย หลักการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลักการ          

ปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา และหลกัการปฏิบติัตนในการดูและเล่นกีฬา 

2. พฒันาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลกัการและกระบวนการออกกาํลงักาย 

3. ปฏิบติักิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกาและมารยาทท่ีกาํหนด 

4. คาํนวณค่าดชันีมวลกายตามหลกัการและกระบวนการ 

5. ปฐมพยาบาลการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬาตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติเก่ียวกับหลักการและรูปแบบการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล 

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคาํนวณค่าดชันีมวลกาย หลกัการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการ    

ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การมีนํ้ าใจนักกีฬา วินัยและความซ่ือสัตยใ์นการเป็นนกักีฬา กฎกติกา

และมารยาทในการดูและเล่นกีฬา  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20000-1604    พลศึกษาเพ่ือพฒันากายภาพเฉพาะทาง      0-2-1 

(Physical Education for Specific Purposes) 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบักฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลกัการเคล่ือนไหวร่างกาย ออกกาํลงักาย

และเล่นกีฬาเฉพาะทาง 

2. สามารถเคล่ือนไหวร่างกาย ออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของร่างกาย และ

นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาบุคลิกภาพ 

3. มีเจตคติและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในการออกกาํลงักายและเล่นกีฬาเฉพาะทางเพ่ือพฒันากายภาพ

และบุคลิกภาพโดยคาํนึงถึงกฎ กติกา มารยาทและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลกัการเคล่ือนไหวร่างกาย ออกกาํลงักาย

และเล่นกีฬาเฉพาะทาง 

2. เคล่ือนไหวร่างกายเพ่ือพฒันากลา้มเน้ือเฉพาะส่วนบุคคล 

3. เล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบัสภาพร่างกายตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ออกกาํลงักายเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบักฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา หลกัความปลอดภยัในการเล่นกีฬาท่ีเหมาะสมกบั

สภาพร่างกาย การเคล่ือนไหวเบ้ืองตน้ของกีฬาเฉพาะทางแต่ละชนิด การพฒันากลา้มเน้ือตามลกัษณะเฉพาะส่วน

บุคคล และการออกกาํลงักายในชีวิตประจาํวนัเพ่ือพฒันาบุคลิกภาพของตนเอง 
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กลุ่มบูรณาการ 

20000-1605   ทกัษะสุขภาพ           1-2-2 

(Health Skills) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาสุขภาพ การป้องกนัและหลีกเล่ียงผลกระทบต่อสุขภาพ 

2. สามารถดูแลสุขภาพส่วนบุคคลและเสริมสร้างสภาวะความปลอดภยั 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการดาํเนินชีวิตท่ีปลอดภยัและมีความมัน่คงทางจิตใจ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการพฒันาสุขภาพ การป้องกนัและหลีกเล่ียงผลกระทบ    

ต่อสุขภาพ 

2. สาธิตการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลตามหลกัการและกระบวนการ 

3. สาธิตการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

4. วางแผนการประพฤติปฏิบติัตนเพ่ือเสริมสร้างสภาวะความปลอดภยั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของสุขภาพกบัส่ิงแวดลอ้ม โภชนาการกบัสุขภาพ โรคติดต่อและ

โรคไม่ติดต่อ ผลกระทบจากปัญหาสารเสพติดและกฎหมายท่ีควรรู้ ภยัพิบติั อุบติัเหตุและกฎหมายท่ีควรรู้ การปฐมพยาบาล

เบ้ืองตน้ วิกฤติวยัรุ่นไทยกบัปัญหาทางเพศ ยาและสมุนไพรไทยในชีวิตประจาํวนั และสิทธิผูบ้ริโภค 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20000-1606   การพฒันาคุณภาพชีวติ                                   1-2-2 

(Quality of Life Development) 

จุดประสงค์รายวชิา เพ่ือให ้

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการกระบวนการในการเสริมสร้างทกัษะสุขภาพ 

2. สามารถเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายตามหลกัการออกกาํลงักาย 

3. มีเจตคติท่ีดี มีคุณลกัษณะท่ีพ่ึงประสงค ์มีนํ้าใจนกักีฬา มีการดาํเนินชีวิตท่ีปลอดภยัเขม้แขง็ มัน่คง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสุขภาพอนามยั หลกัการและกระบวนการดูแลสุขภาพและเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  

2. ประพฤติปฏิบติัตนเพ่ือพฒันาสุขภาพและสร้างเสริมสภาวะความปลอดภยั 

3. ปฏิบติักิจกรรมกีฬาไทย/กีฬาสากลตามกฎ กติกา มารยาทท่ีกาํหนด 

4. คาํนวณค่าดชันีมวลกายตามหลกัการและกระบวนการ 

5. สาธิตการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสุขภาพอนามยั ทกัษะท่ีจาํเป็นในการดาํรงชีวิต การดูแลรักษาสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตของวยัรุ่น สัมพนัธภาพท่ีดี การดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้ของผูสู้งอายุ โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ยาและ

สมุนไพรไทย ส่ิงเสพติดและกฎหมายท่ีควรรู้ อุบติัเหตุและกฎหมายท่ีควรรู้ หลกัการและรูปแบบ การออกกาํลงักาย

ดว้ยกิจกรรมทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคาํนวณค่าดชันีมวลกาย หลกัการ

เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หลกัการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กฎ กติกา มารยาทในการดูและเล่นกีฬา 
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หนา้วา่ง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 

 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

วชิาชีพพื้นฐาน  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2 - 0 - 2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2 - 0 - 2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1 - 2 - 2 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1 - 2 - 2 
 

วชิาชีพพื้นฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 - 0 - 2 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0 - 6 - 2 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
 

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 - 0 - 2 

 (Occupational Health and Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. สามารถดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. สามารถปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. มีจิตสาํนึกและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและ           

ความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. วางแผนการดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุม ป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 

5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 

6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบติัภยั

ท่ีเกิดจากการทาํงานและการควบคุมป้องกัน  การปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์  การจดัการ        

อาชีวอนามยัและความปลอดภัยเบ้ืองตน้   เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ความปลอดภัย   เคร่ืองป้องกนัอนัตราย        

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 2 - 0 - 2 

 (Energy, Resources and Environment Conservation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วิธีการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการและวิธีการเพ่ือป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและ

อนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

3. วางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม         

ในงานอาชีพ 

4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลงังานพลงังาน

ทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังานและทรัพยากร แนวทางป้องกนั

และแก้ไขปัญหาพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

20001-1003 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1 - 2 - 2 

 (Business and Entrepreneurs) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณ ภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สามารถจดัทาํแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัการ

บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั 

ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน  หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน  

ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  การจัดหาและวางแผนทางการเงิน  กฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  รูปแบบและการจดัทาํแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองคก์ร 

และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 

 (Labor Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสมัพนัธ์และการประกนัสงัคม 

2. เขา้ใจหลกัการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานดา้นอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการ 

3. เพ่ือใหมี้กิจนิสยัท่ีดี และมีเจตคติท่ีดีต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์และ            

การประกนัสงัคม 

2. ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสัมพนัธ์ การประกนัสังคม 

กฎหมายอุตสาหกรรมดา้นการผลิตและบริการ 
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20001-2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1 - 2 - 2 

 (Computer and Information for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลกัการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. สามารถใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาํเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศตามลกัษณะ

งานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบติัการ 

โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 

4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใชร้ะบบปฏิบติัการ  

(Windows หรือ Mac OS)  การใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํเพ่ือจดัทาํเอกสารในงานอาชีพ  การใชโ้ปรแกรมตาราง

ทาํการเพ่ือการคาํนวณในงานอาชีพ   การใชโ้ปรแกรมการนาํเสนอผลงาน หรือการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืน ๆ     

ตามลกัษณะงานอาชีพ  การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ   ผลกระทบของ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Technical Drawing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบเทคนิค การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้เก่ียวกบั ภาพฉาย ภาพตดั และภาพ 

สามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา 

มีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค  การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 

2. อ่านและเขียนแบบภาพช้ินส่วนสองมิติ 

3. อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ 

4. เขียนภาพฉาย ภาพช่วยและภาพตดั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ การใชแ้ละการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ

เขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตวัเลข ตวัอกัษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกาํหนดขนาดของมิติ

มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลกัการฉายภาพมุมท่ี 1 และมุมท่ี 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตดัและสัญลกัษณ์เบ้ืองตน้ ในงาน

ช่างอุตสาหกรรม 
 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 - 0 - 2 

  (Industrial Materials ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานในการจาํแนก ชนิด คุณลกัษณะ สมบติั มาตรฐาน การใชง้านของ

วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 

2. สามารถเลือกวสัดุอุตสาหกรรมมาใชแ้ละการจดัเก็บไดต้รงตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานในการจาํแนก ชนิด ลกัษณะ สมบติั มาตรฐาน การใชง้านวสัดุ

อุตสาหกรรม 

2. เลือกใชว้สัดุอุตสาหกรรมไดต้รงตามลกัษณะงาน 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชง้าน การจดัเก็บ การเลือกวสัดุในงาน

อุตสาหกรรมประกอบดว้ย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุท่ีมีต่อโลหะผสม วสัดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน

วสัดุหล่อเยน็ วสัดุก่อสร้าง วสัดุสงัเคราะห์ วสัดุงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การกดักร่อนและการป้องกนัหลกัการ

ตรวจสอบวสัดุเบ้ืองตน้ 
 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0 - 6 - 2 

  (Bench Works ) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

2. ปฏิบติังานโดยใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความอดทน ปลอดภยั ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียด

รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ตามคู่มือ 

2. วดัและร่างแบบช้ินงานโลหะ 

3. แปรรูปและประกอบช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือกลทัว่ไป 

4. ลบัคมตดัเคร่ืองมือกลทัว่ไป 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการใช้ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น งานวัดและตรวจสอบ                  

งานร่างแบบ งานเล่ือย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลบัคมตัด งานทําเกลียว งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น                    

และการประกอบช้ินงาน ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Welding and Sheet metal ) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการเช่ือมแก๊ส การเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้าและการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในงานเช่ือม 

3. มีทกัษะเก่ียวกบัการปฏิบติังานข้ึนรูปโลหะแผน่ รูปทรงเรขาคณิตและใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์โลหะแผน่ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ หลกัการกระบวนการเช่ือมแก๊สและการเช่ือมไฟฟ้า 

2. เช่ือมแล่นประสานและตดัแผน่เหลก็กลา้คาร์บอนดว้ยแก๊ส 

3. เช่ือมอาร์กลวดหุม้ฟลกัซ์แผน่เหลก็กลา้คาร์บอน 

4. เขียบแบบแผน่คล่ีลงแผน่งานตามแบบ 

5. ข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ตามแบบ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ของกระบวนการเช่ือมและโลหะแผ่น หลกัความปลอดภยัใน

การปฏิบัติงาน การเลือกใช้วสัดุ เคร่ืองและอุปกรณ์งานเช่ือม ท่าเช่ือม รอยต่อท่ีใช้ในงานเช่ือมและการแล่น

ประสาน การประกอบติดตั้ งเคร่ืองมืออุปกรณ์งานเช่ือมแก๊ส  การแล่นประสาน  (Brazing) และเช่ือมไฟฟ้า 

การเร่ิมตน้อาร์ก การเช่ือมเดินแนว ต่อมุม ต่อตวัที เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผ่น การเขียนแบบ

แผ่นคล่ี การถ่ายแบบ การเขา้ขอบ การทาํตะเขบ็ การย ํ้าหมุด การบดักรี (Soldering) การข้ึนรูปดว้ยการพบั ดดั มว้น

เคาะ และประกอบช้ินงาน  
 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Electrical and Electronic Work ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้  เข้าใจ และนําไปใช้งานเก่ียวกับหลักการทํางาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การเตรียมอุปกรณ์ ประกอบ

ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เลือกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงหลกัการวดั ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้และความปลอดภยั 

2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ แหล่งกาํเนิด

ไฟฟ้า  กฎของโอห์ม พลงังานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง การควบคุมมอเตอร์เบ้ืองตน้ อุปกรณ์

ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ R L C หมอ้แปลงไฟฟ้า รีเลย ์ไมโครโฟน ลาํโพง อุปกรณ์

สารก่ึงตวันาํ การบดักรี การใชม้ลัติมิเตอร์ เคร่ืองกาํเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้  
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20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

 (Basic Machine Tools) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การคาํนวณท่ีใชใ้นงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการ ตดั เจาะ กลึง งานดว้ยเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบ สะอาด  

ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การบาํรุงรักษา การปรับตั้ง การใชง้านเคร่ืองมือกลพ้ืนฐานตามคู่มือ 

2. คาํนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตดั อตัราการป้อนงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน 

3. ลบัคมตดั งานกลึง และงานเจาะ ตามคู่มือ 

4. ลบัมีดกลึงปาดหนา้ มีดกลึงปอก งานลบัดอกสวา่น งานกลึงปาดหนา้ กลึงปอก ตามคู่มือ 

5. เจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบสั่งงาน 

6. กลึงข้ึนรูปช้ินงานโลหะตามแบบสัง่งาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับหลกัความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล ชนิด ส่วนประกอบ 

การทาํงาน การใชง้านและการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ การคาํนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตดั อตัราการ

ป้อน ปฏิบติังานกลึงปาดหนา้ กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์ งานลบัคมตดัมีดกลึงปาดหนา้มีดกลึงปอก ดอกสวา่น 
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หนา้วา่ง 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  

สาขาวชิาช่างยนต์ 

   

รหัสวชิา  ช่ือวชิา       ท - ป-น 

20101-2001  งานเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน     1 - 6 - 3 

20101-2002  งานเคร่ืองยนตดี์เซล     1 - 6 - 3 

20101-2003  งานเคร่ืองล่างรถยนต ์     1 - 6 - 3 

20101-2004  งานส่งกาํลงัรถยนต ์     1 - 3 - 2 

20101-2005  งานไฟฟ้ารถยนต ์     1 - 6 - 3 

20101-2006  เช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืน     2 - 0 - 2 

20101-2007  กลศาสตร์เคร่ืองกล     2 - 0 - 2 

20101-2008  งานขบัรถยนต ์      1 - 3 - 2 

20101-2009  งานวดัละเอียดช่างยนต ์     1 - 3 - 2 

20100-2010  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้   1 - 3 - 2 
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20101-2001 งานเคร่ืองยนต์แก๊สโซลนี       1 - 6 - 3 

  (Gasoline Engine Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 

2. สามารถใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ช่างยนตไ์ดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วน ปรับแต่งและบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและรักษา

สภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 

2. ถอด ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนตามคู่มือ 

3. ตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนตามคู่มือ 

4. ปรับแต่งเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนตามคู่มือ 

5. บาํรุงรักษาช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนตามคู่มือ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ช่างยนต ์หลกัการทาํงาน    

การถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อล่ืน ระบบระบายความร้อน 

ระบบไอดี ระบบไอเสีย การสตาร์ทเคร่ืองยนต ์การปรับแต่งและการบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 

 

20101-2002 งานเคร่ืองยนต์ดีเซล       1 - 6 - 3 

  (Diesel Engine Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตดี์เซล 

2. สามารถใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ช่างยนตไ์ดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนปรับแต่งและบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตดี์เซล 

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและ

รักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบ บาํรุงรักษา ปรับแต่งช้ินส่วนเคร่ืองยนตดี์เซล 

2. ถอด ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 

3. ตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 

4. ปรับแต่งเคร่ืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 

5.  บาํรุงรักษาช้ินส่วนเคร่ืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน การใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ช่างยนต ์การถอดประกอบ ตรวจสภาพ

ช้ินส่วน ระบบฉีดเช้ือเพลิง ระบบหล่อล่ืน ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย  การสตาร์ทเคร่ืองยนต์                 

การปรับแต่งและการบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

20101-2003 งานเคร่ืองล่างรถยนต์ 1 - 6 - 3 

 (Automotive Suspension Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบเคร่ืองล่างรถยนต ์

2. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ปรับตั้ง  บริการและบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองล่างรถยนต ์

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผดิชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบเคร่ืองล่างรถยนต ์

2. ถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนของระบบเคร่ืองล่างรถยนตต์ามคู่มือ 

3. บริการลอ้และยาง  ปรับตั้งมุมลอ้รถยนตต์ามคู่มือ 

4. บาํรุงรักษาระบบเคร่ืองล่างรถยนตต์ามคู่มือ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบเคร่ืองล่างรถยนต ์การใชเ้คร่ืองมือและ

อุปกรณ์ยกรถ การถอด ประกอบ ตรวจสภาพ ระบบรองรับนํ้ าหนัก ระบบบังคับเล้ียว ระบบเบรก  อุปกรณ์              

ลดการสั่นสะเทือนและกนัโคลง  การบริการลอ้และยาง การปรับตั้งมุมลอ้  การบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองล่างรถยนต ์ 

และประมาณราคาค่าบริการ 
 

20101-2004 งานส่งกาํลงัรถยนต์ 1 - 3 - 2 

 (Automotive Transmission Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบส่งกาํลงัรถยนต ์

2. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ บาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัรถยนต ์

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยั 

และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบส่งกาํลงัรถยนต ์

2. ถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนของระบบส่งกาํลงัรถยนตต์ามคู่มือ 

3. ซ่อมและบริการระบบส่งกาํลงัรถยนตต์ามคู่มือ 

4. บาํรุงรักษาช้ินส่วนของระบบส่งกาํลงัรถยนตต์ามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบส่งกาํลงัรถยนต ์การใชเ้คร่ืองมือ

และอุปกรณ์ยกรถ  การถอด ประกอบ และตรวจสภาพคลตัช์ เกียร์ ขอ้ต่อ เพลากลาง เฟืองทา้ยเพลาขบัลอ้     

การบาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัรถยนตแ์ละประมาณราคาค่าบริการ 

  

20101-2005  งานไฟฟ้ารถยนต์       1 - 6 - 3 

 (Automotive Electrical Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

                1.  เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบไฟฟ้ารถยนต ์

2.  สามารถใชเ้คร่ืองมือวดั เคร่ืองมือทดสอบของระบบไฟฟ้ารถยนต ์

3.  สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ารถยนต ์

4.  สามารถบริการ บาํรุงรักษา แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งระบบไฟฟ้ารถยนต ์

5.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและ

รักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบไฟฟ้ารถยนต ์

                2.  ถอด ประกอบช้ินส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ารถยนตต์ามคู่มือ 

3.  ตรวจสภาพช้ินส่วนและอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ารถยนตต์ามคู่มือ 

4.  แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของระบบไฟฟ้ารถยนตต์ามคู่มือ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบไฟฟ้ารถยนต ์ การใชเ้คร่ืองมือวดัและ

เคร่ืองมือทดสอบ การถอด ประกอบ ตรวจสภาพ บริการ บํารุงรักษา  และการแก้ไขข้อขัดข้องแบตเตอร่ี              

ระบบสตาร์ต ระบบจุดระเบิด ระบบประจุไฟ ระบบแสงสว่าง ระบบสัญญาณและอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก     

ในรถยนตแ์ละประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2006 เช้ือเพลงิและวสัดุหล่อล่ืน      2 - 0 - 2 

 (Fuel and  Lubricants) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจชนิดและสมบติัของเช้ือเพลิง 

2. เขา้ใจกระบวนการผลิตเช้ือเพลิงวสัดุหล่อล่ืน สารหล่อเยน็และนํ้ามนัไฮดรอลิกส์ 

3. สามารถเลือกใชเ้ช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืนตามประเภทของเคร่ืองจกัรกล 

4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลามีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้  สืบคน้เก่ียวกบัวิชาเช้ือเพลิงและวสัดุ

หล่อล่ืน 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการกาํเนิด จาํแนกชนิดและสมบติัของเช้ือเพลิง 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัการเลือกใชเ้ช้ือเพลิงวสัดุหล่อล่ืนสารหล่อเยน็และนํ้ามนัไฮดรอลิกส์ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการผลิตและวิธีการปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิงวสัดุหล่อล่ืน 

4. แสดงความรู้เก่ียวกบัสมบติัของเช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืนอุตสาหกรรม 

5.  จาํแนกวิธีการเกบ็รักษาเช้ือเพลิงและวสัดุหล่อล่ืนอุตสาหกรรม 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัแหล่งกาํเนิด การจาํแนกชนิดและสมบติัของเช้ือเพลิงแข็ง เช้ือเพลิงเหลว เช้ือเพลิงแก๊ส 

กระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพเช้ือเพลิงการเลือกใชแ้ละการเก็บรักษาเช้ือเพลิง วสัดุหล่อล่ืน สารหล่อเยน็

และนํ้ามนัไฮดรอลิกส์ 

 

20101-2007 กลศาสตร์เคร่ืองกล       2 - 0 - 2 

  (Mechanical Mechanics) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการคาํนวณเก่ียวกบักลศาสตร์เคร่ืองกล 

2. สามารถคาํนวณหาค่าท่ีตอ้งใชใ้นงานเคร่ืองกล 

3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลามีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้  สืบคน้เก่ียวกบัวิชากลศาสตร์เคร่ืองกล 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกักลศาสตร์และการประยกุตใ์นงานเคร่ืองกล 

2. คาํนวณการสมดุลและการเคล่ือนท่ี 

3. คาํนวณงานและพลงังาน 

4. คาํนวณสมบติัของวสัดุ 

5. คาํนวณสมบติัของของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัระบบแรง การสมดุล การเคล่ือนท่ีในแนวเส้นตรง การเคล่ือนท่ีในแนวโคง้ ความเสียดทาน 

ความเร็ว งานและพลงังาน ความเคน้และความเครียดของวสัดุ สมบติัของของไหลเบ้ืองตน้ สมบติัทางเทอร์โม

ไดนามิกส์เบ้ืองตน้และการประยกุตใ์ชใ้นงานเคร่ืองกล 
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20101-2008 งานขับรถยนต์        1 - 3 - 2 

  (Car Driving Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบักฎจราจร การเตรียมการก่อนการขบัรถยนตแ์ละการขบัรถยนตอ์ยา่งปลอดภยั 

2. สามารถขบัรถยนตไ์ดอ้ยา่งปลอดภยัตามกฎจราจร 

3. มีกิจนิสยัในการขบัรถยนต ์มีมารยาทในการขบัรถยนตแ์ละคาํนึงถึงกฎจราจร 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการขบัรถยนตแ์ละกฎจราจร 

2. บาํรุงรักษารถยนตป์ระจาํวนัตามคู่มือ 

3. ตรวจสภาพรถยนตก่์อนการใชง้านตามคู่มือ 

4. ขบัรถยนตใ์นสถานการณ์เสมือนจริงตามกฎจราจร 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับกฎจราจร เคร่ืองหมายจราจร การควบคุมบังคับรถยนต์ การใช้ไฟสัญญาณ        

การตรวจสภาพรถยนต ์การขบัรถยนต์ในสภาวะต่างๆ การออกรถ ชะลอความเร็ว หยุดรถจอดรถ ขบัรถอย่างปลอดภยั    

ตามกฎจราจร มารยาทในการขบัรถยนตแ์ละการบาํรุงรักษารถยนต ์

 

20101-2009 งานวดัละเอยีดช่างยนต์  1 - 3 - 2 

(Auto-mechanic Precision Measurements Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการอ่าน การใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัละเอียด 

2. สามารถใชเ้คร่ืองมือวดัละเอียดตรวจวดัช้ินส่วนในงานช่างยนต ์

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา สภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและวิธีการใชเ้คร่ืองมือวดัละเอียดในงานช่างยนต ์

2. ปรับตั้ง บาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัละเอียดในงานช่างยนต ์

3. ตรวจวดัช้ินส่วนในงานช่างยนต ์

4. วิเคราะห์สภาพของช้ินส่วนในงานช่างยนตต์ามคู่มือ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัละเอียด การอ่านค่า การตรวจวดัและวิเคราะห์สภาพช้ินส่วน       

การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัละเอียดในงานช่างยนต ์
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20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลกิส์เบื้องต้น     1 - 3 - 2 

(Basic Pneumatics  and Hydraulics Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ 

2. สามารถอ่านและเขียนวงจรการทาํงานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ 

3. สามารถต่อวงจรการทาํงานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ 

4. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบสะอาด ตรงต่อเวลา                      

    มีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบและรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ 

2. ต่อวงจรการทาํงานระบบนิวแมติกและระบบไฮดรอลิกส์ 

3. บาํรุงรักษาระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ ชนิดสญัลกัษณ์โครงสร้าง

การทาํงานของอุปกรณ์ การอ่าน การเขียนวงจร  การต่อวงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลาํดบั  วงจรหน่วงเวลา 

วงจรควบคุมดว้ยมือ วงจรควบคุมโดยอตัโนมติั และการบาํรุงรักษาระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบ้ืองตน้ 
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หนา้วา่ง 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก   
 

สาขางานยานยนต์ 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

 20101-2101 งานเคร่ืองยนตเ์ล็ก 1 - 6 - 3 

  20101-2102  งานจกัรยานยนต ์ 1 - 6 - 3 

  20101-2103 งานอิเล็กทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

  20101-2104 งานระบบฉีดเช้ือเพลิงควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 1 - 6 - 3 

  20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

  20101-2106 งานบาํรุงรักษารถยนต ์ 1 - 3 - 2 

  20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต ์ 2 - 0 - 2 

  20101-2108 งานเคร่ืองมือกลช่างยนต ์ 1 - 6 - 3 

  20101-2109 งานปรับแต่งเคร่ืองยนต ์ 1 - 6 - 3 

  20101-2110 งานประดบัยนต ์ 1 - 3 - 2 

 20101-2111 งานบริการรถยนต ์ * - * - 4 

 

สาขางานเคร่ืองกลอตุสาหกรรม 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

 20101-2201 งานเคร่ืองตน้กาํลงัอุตสาหกรรม 1 - 6 - 3 

 20101-2202 งานบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2203 งานเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2204 งานเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2205 งานส่งกาํลงัเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2206 งานเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้า 1 - 3 - 2 

 20101-2207 งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 1 - 3 - 2 

 20101-2208 คณิตศาสตร์เคร่ืองกล 2 - 0 - 2 

 20101-2209 งานเขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 1 - 6 - 3 

 20101-2210 งานเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 - 6 - 3 

 20101-2211 การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม  2 - 0 - 2 
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 รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

 20101-2212 งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1 * - * - 4 

 20101-2213 งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 2 * - * - 4 

 20101-2214 งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 3 * - * - 4 

 

สาขางานเคร่ืองกลเรือ 

รหัสวชิา  ช่ือวชิา ท - ป - น 

 20101-2301  งานติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือ 1 - 6 - 3  

 20101-2302  งานซ่อมเคร่ืองยนตเ์รือ 1 - 6 - 3  

 20101-2303  งานส่งกาํลงัเรือ 1 - 6 - 3  

 20101-2304  งานไฟฟ้าเรือ 1 - 6 - 3  

 20101-2305  งานท่อในเรือ 1 - 3 - 2  

 20101-2306  งานเคร่ืองสูบในเรือ 1 - 3 - 2  

 20101-2307  งานเดินเรือกล 1 - 3 - 2   

 20101-2308  การบริหารการเดินเรือ 2 - 0 - 2  

 20101-2309  งานบาํรุงรักษาและบริการเคร่ืองกลเรือ 0 - 6 - 2  

 20101-2310 งานเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ย 1 - 3 - 2  

 

สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ 
 

 รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

 20101-2401 งานช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์ 1 - 6 - 3  

 20101-2402       งานซ่อมตวัถงัรถยนต ์ 1 - 6 - 3 

 20101-2403  งานเตรียมผวิงาน 1 - 6 - 3 

 20101-2404   งานพน่สีรถยนต ์ 1 - 6 - 3 

 20101-2405   งานขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

 20101-2406   งานบาํรุงรักษาสีรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

 20101-2407  ธุรกิจตวัถงัและสีรถยนต ์ 2 - 0 - 2 

 20101-2408  การประเมินราคางานตวัถงัและสีรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

 20101-2409  งานบริการตวัถงัรถยนต ์ * - * - 4 

 20101-2510  งานบริการสีรถยนต ์ * - * - 4 
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สาขางานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20101-2501 งานความปลอดภยัในการใชร้ถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2502 งานเคร่ืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค ์ 1 - 3 - 2 

20101-2503 งานเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2504 งานระบบรองรับนํ้าหนกัและส่งกาํลงั 1 - 6 - 3 

20101-2505 งานไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2506 งานบริการรถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2507 งานเทคโนโลยรีถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2508 งานบริการตวัถงัและสีรถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2509 งานวจิยัและพฒันางานรถจกัรยานยนตพ์ื้นฐาน 1 - 6 - 3 
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สาขางานยานยนต์ 

20101-2101 งานเคร่ืองยนต์เลก็       1 - 6 - 3 

 (Small Engine  Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซล 

 2. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพบริการและบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซล 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและรักษา  

    สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซล 

2. ถอด ประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 

3. บาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานความปลอดภยัในการทาํงาน การใชเ้คร่ืองมือ

การถอด ประกอบ ตรวจสอบช้ินส่วน แกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง ปรับแต่งเคร่ืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบแสง

สวา่ง ระบบสตาร์ทดว้ยไฟฟ้าเคร่ืองยนตเ์ลก็ดีเซล บาํรุงรักษา และการประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2102 งานจักรยานยนต์       1 - 6 - 3 

 (Motorcycle Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของรถจกัรยานยนต ์

2. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนของรถจกัรยานยนต ์

3. สามารถบริการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง บาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและรักษา 

    สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของรถจกัรยานยนต ์

2. ถอด ประกอบช้ินส่วนของรถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

3. ตรวจสภาพช้ินส่วนของรถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

4. บาํรุงรักษารถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้าง  หลกัการทาํงาน การใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองมือพิเศษ การถอดประกอบ

ตรวจสอบช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์ระบบควบคุมการฉีดเช้ือเพลิงดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ระบบเบรก ระบบรองรับ  ระบบส่งกาํลงั 

ระบบไฟฟ้าของรถจกัรยานยนต ์ การปรับแต่งบาํรุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ 
 

20101-2103 งานอเิลก็ทรอนิกส์รถยนต์เบื้องต้น     1 - 3 - 2 

 (Basic Automotive Electronic Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 

2. สามารถวดัและทดสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและรักษา   

    สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 

2. ใชเ้คร่ืองมือวดัและทดสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 

3. วดัและทดสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับโครงสร้างและหลักการทํางาน  การใช้เคร่ืองมือวดัและทดสอบอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์รถยนต ์ สมบติัทางไฟฟ้าของอุปกรณ์สารก่ึงตวันาํ อุปกรณ์ตรวจจบัและส่งสญัญาณในการควบคุมรถยนต ์
 

20101-2104 งานระบบฉีดเช้ือเพลงิควบคุมด้วยอเิลก็ทรอนิกส์   1 - 6 - 3 

 (Electronic Control  Fuel  Injection Job) 

 วชิาบังคับก่อน :20101-2103 งานอิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บ้ืองตน้ 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. สามารถตรวจสภาพบาํรุงรักษาระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบฉีดเช้ือเพลิงเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 

2. ตรวจสอบขอ้ขดัขอ้ง บาํรุงรักษาเคร่ืองยนตข์องระบบฉีดเช้ือเพลิงแก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 

3. ปรับแต่งเคร่ืองยนตร์ะบบฉีดเช้ือเพลิงแก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับโครงสร้างและหลักการทํางานของของระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์                 

ในเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล การตรวจสภาพและบาํรุงรักษาระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์       1 - 3 - 2 

   (Automotive Air conditioning Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์

2. สามารถถอด ประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วนของระบบเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์

3. สามารถติดตั้งอุปกรณ์ แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งและบาํรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต ์

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบปรับอากาศรถยนต ์

2. ถอด ประกอบและตรวจสอบสภาพช้ินส่วนของระบบปรับอากาศรถยนต ์

3. ติดตั้งอุปกรณ์และส่วนประกอบของระบบปรับอากาศรถยนต ์

4. บริการและบาํรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้าง  หลกัการทาํงานการถอด ประกอบ ตรวจสภาพ  การติดตั้ง  การเติม

นํ้ ามนัหล่อล่ืน  การตรวจสอบรอยร่ัว  การทาํสุญญากาศ การบรรจุสารทาํความเยน็ การฟ้ืนฟูสารทาํความเยน็ระบบไฟฟ้า

ควบคุมการทํางานเคร่ืองปรับอากาศรถยนต์ การแก้ไขข้อขัดข้องและบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศรถยนต ์           

การประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2106 งานบํารุงรักษารถยนต์       1 - 3 - 2 

 (Automotive Maintenance Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการตรวจสภาพและบาํรุงรักษารถยนต ์

2. สามารถบริการบาํรุงรักษาประมาณราคาค่าบริการ 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบาํรุงรักษารถยนตต์ามคู่มือ 

2. เลือกใชผ้ลิตภณัฑใ์นการลา้งและการบาํรุงรักษารถยนต ์

3. บริการทาํความสะอาดส่วนประกอบต่างๆของรถยนต ์

4. ตรวจสภาพ บาํรุงรักษารถยนตต์ามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบัการตรวจสภาพทั่วไป การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บาํรุงรักษารถยนต์ การบริการ    

ระบบไฟสัญญาณและแสงสว่าง ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อล่ืนเคร่ืองยนต์นํ้ ามนัเกียร์ นํ้ ามนัเฟืองทา้ย 

นํ้ ามนัเบรก คลตัช์ นํ้ ามันพวงมาลยัเพาเวอร์ กรองอากาศ กรองเช้ือเพลิง สายพาน แบตเตอร่ีระบบรองรับนํ้ าหนัก          

ลา้งทาํความสะอาดรถยนตด์ว้ยสารเคมีต่างๆ รถยนต ์การประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2107 คณติศาสตร์ช่างยนต์       2 - 0 - 2 

 (Auto-mechanic Mathematics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการคาํนวณเก่ียวกบังานช่างยนต ์

2. สามารถคาํนวณหาค่าท่ีตอ้งใชใ้นงานช่างยนต ์

3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เจตคติท่ีดีและเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ช่างยนต ์
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการคาํนวณในงานช่างยนต ์

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบหน่วยท่ีใชค้าํนวณในงานช่างยนต ์

3. ประยกุตสู์ตรทางคณิตศาสตร์เพ่ือใชค้าํนวณในงานช่างยนต ์

4. คาํนวณสมรรถนะเคร่ืองยนต ์ ความเร็วรถยนต ์ ระบบส่งกาํลงัและระบบเคร่ืองล่างรถยนต ์
 

 คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัระบบหน่วย คาํนวณ ปริมาตรเคร่ืองยนต ์ อตัราส่วนการอดั กาํลงัเคร่ืองยนต ์สมรรถนะของ

เคร่ืองยนต ์ความเร็ว ความเร่งรถยนต ์ระบบส่งกาํลงัและเคร่ืองล่างรถยนต ์
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20101-2108 งานเคร่ืองมือกลช่างยนต์       1 - 6 - 3 

   (Auto-mechanic Machine Tools Job) 

   วชิาบังคับก่อน : 20101-2009งานวดัละเอียดช่างยนต ์
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. มีความเขา้ใจหลกัการใชเ้คร่ืองมือกลช่างยนต ์

2. สามารถใชเ้คร่ืองมือกลช่างยนตบ์ริการปรับปรุงสภาพช้ินส่วนรถยนต ์

3. สามารถบาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลช่างยนต ์

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยั 

    และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใชก้ารบาํรุงรักษาและซ่อมดว้ยเคร่ืองมือกลช่างยนต ์

2. เลือกใชเ้คร่ืองมือกลซ่อมช้ินส่วนอุปกรณ์ดว้ยเคร่ืองมือกลช่างยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 

3. บาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลช่างยนตต์ามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับหลักการทํางานความปลอดภัย  การใช้งานเค ร่ืองคว้านกระบอกสูบ  

เคร่ืองเจียระไนล้ิน  เคร่ืองเจียระไนจานเบรก  เคร่ืองเจียระไนผา้เบรก  และการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลช่างยนต ์
  

20101-2109 งานปรับแต่งเคร่ืองยนต์       1 - 6 - 3 

     (Engine Tune up Job) 

  วชิาบังคับก่อน : 20101-2001 งานเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและ 20101-2002 งานเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการตรวจวดั ปรับแต่งเคร่ืองยนตเ์คร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 

2. สามารถใชเ้คร่ืองมือตรวจวดั ปรับแต่งเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจวดั ปรับแต่งเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซล 

2. ใชเ้คร่ืองมือตรวจวดั ปรับแต่งเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 

3. บาํรุงรักษาเคร่ืองมือตรวจวดัและปรับแต่งเคร่ืองยนต ์
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คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบัการตรวจสภาพทั่วไป การใช้คู่มือซ่อม เคร่ืองมือพิเศษ ปรับแต่งสมรรถนะ

เคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซลใหท้าํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือตรวจวดัและปรับแต่งเคร่ืองยนต ์

 

20101-2110 งานประดับยนต์        1 - 3 - 2 

  (Automotive Decoration Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกระบวนการในงานประดบัยนตแ์ละการประมาณราคาค่าบริการ 

2. สามารถใชเ้คร่ืองมือ เลือกใชว้สัดุ ในงานประดบัยนต ์

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา  

    สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการในงานประดบัยนต ์

2. ติดฟิลม์กรองแสงและสติกเกอร์รถยนต ์

3. เลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์เพ่ือการตกแต่งรถยนต ์

4. ติดตั้งระบบเคร่ืองเสียงและอุปกรณ์ป้องกนัการขโมยรถยนต ์

5. ประมาณราคาค่าบริการงานประดบัยนต ์

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือประดบัยนต์ การติดฟิล์มกรองแสง สติกเกอร์   ถอดและติดตั้ง

ระบบเคร่ืองเสียง กระจกรถยนต์ อุปกรณ์ป้องกันการขโมย อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์อํานวย  ความสะดวกและ              

การประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2111 งานบริการรถยนต์       * - * - 4 

   (Automotive Service Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกระบวนการบริการรถยนตแ์ละการประมาณราคาค่าบริการ 

2. สามารถบริการและประมาณราคาค่าบริการ 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริการรถยนต ์

2. บริการรถยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 

3. ประมาณราคาค่าบริการรถยนต ์
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับกระบวนการบริการรถยนต์และประมาณราคาค่าบริการ หรือฝึกงาน                 

ในสถานประกอบการ 

 

20101-5101   ปฏิบัติงานยานยนต์ 1  * - * - *  

  (Auto Mechanical Practice 1) 
   

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.  เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาของงาน 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังานตามหลกัการ 

2.  ใชใ้บวิเคราะห์งานในการฝึกปฏิบติังานยานยนตต์ามหลกัการ  

3.  ฝึกปฏิบติังานยานยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและรายสปัดาห์ตามหลกัและกระบวนการ 

5.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการป้องกนัความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานยานยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีจะให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั โดยให้

ผูเ้รียนได้ศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกบัการรับคาํสั่งการวางแผนการทาํงานการจดัเตรียมปรับตั้งบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์วสัดุท่ีใช้การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงานตามหลกัการเทคนิควิธีการและขั้นตอน        

การทาํงานของสาขางานท่ีศึกษาอยู ่พร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและเป็นรายสัปดาห์ 

 

20101-5102   ปฏิบัติงานยานยนต์ 2  * - * - * 

  (Auto Mechanical Practice 2) 
   

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.  เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาของงาน 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1.  เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังานตามหลกัการ 

2.  ใชใ้บวิเคราะห์งานในการฝึกปฏิบติังานยานยนตต์ามหลกัการ  

3.  ฝึกปฏิบติังานยานยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและรายสปัดาห์ตามหลกัและกระบวนการ 

5.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการป้องกนัความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานยานยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีจะให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั   โดยให้

ผูเ้รียนได้ศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกบัการรับคาํสั่งการวางแผนการทาํงานการจดัเตรียมปรับตั้งบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์วสัดุท่ีใชก้ารดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงานตามหลกัการเทคนิควิธีการและขั้นตอนการ

ทาํงานของสาขางานท่ีศึกษาอยู ่พร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและเป็นรายสปัดาห์ 

 

20101-5103   ปฏิบัติงานยานยนต์ 3  * - * - * 

  (Auto Mechanical Practice 3) 
   

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.  เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาของงาน 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังานตามหลกัการ 

2.  ใชใ้บวิเคราะห์งานในการฝึกปฏิบติังานยานยนตต์ามหลกัการ  

3.  ฝึกปฏิบติังานยานยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและรายสปัดาห์ตามหลกัและกระบวนการ 

5.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการป้องกนัความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานยานยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีจะให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั   โดยให้

ผูเ้รียนได้ศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกบัการรับคาํสั่งการวางแผนการทาํงานการจดัเตรียมปรับตั้งบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์วสัดุท่ีใชก้ารดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงานตามหลกัการเทคนิควิธีการและขั้นตอนการ

ทาํงานของสาขางานท่ีศึกษาอยู ่พร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและเป็นรายสปัดาห์ 
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หนา้วา่ง 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานเคร่ืองกลอตุสาหกรรม 

20101-2201   งานเคร่ืองต้นกาํลังอุตสาหกรรม  1 - 6 - 3 

  (Industrial Power Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซล 

2.  สามารถถอด ประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซล 

3.  สามารถตรวจซ่อม บาํรุงรักษาและปรับแต่งเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซล  

4.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษา 

    สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานการบาํรุงรักษาเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซล 

2.  ถอด ประกอบเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซลตามหลกัการและกระบวนการ 

3.  ตรวจซ่อมและปรับแต่งระบบเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซลตามคู่มือ 

4.  บาํรุงรักษาเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซลตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานของเคร่ืองตน้กาํลงั การถอด ประกอบ ตรวจซ่อม ปรับแต่งและ

บาํรุงรักษา ระบบฉีดเช้ือเพลิง ระบบประจุอากาศ ระบบไอดี ระบบไอเสีย ระบบหล่อล่ืน ระบบระบายความร้อน  

เคร่ืองควบคุมความเร็ว ระบบสตาร์ทและช่วยสตาร์ทของเคร่ืองตน้กาํลงัดีเซล 
 

20101-2202   งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรม  1 - 3 - 2 

   (Industrial Machine maintenance Job) 
   

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม 

2.  สามารถถอด ประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม 

3.  สามารถตรวจซ่อมและบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม 

4.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี มีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรม 

2.  ถอด ประกอบเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมตามหลกัการและกระบวนการ 

3.  ตรวจสภาพช้ินส่วนและซ่อมบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนและบาํรุงรักษา 

เคร่ืองอดัอากาศ เคร่ืองสูบ เคร่ืองกาํเนิดไอนํ้า กงัหนัลม กงัหนัแก๊ส กงัหนันํ้า กงัหนัไอนํ้า มอเตอร์ไฟฟ้า 

เยนเนอเรเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยั 

 

20101-2203   งานเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม  1 - 3 - 2 

  (Industrial Refrigerator and Air – Conditioning Job)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 

2.  สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนระบบเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 

3.  สามารถติดตั้งและบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 

4.  มีกิจนิสัยในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานติดตั้งบาํรุงรักษาเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศ 

2.  ถอด ประกอบอุปกรณ์เคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศตามหลกัและกระบวนการ 

3.  ติดตั้งและบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานการบริการระบบท่อ การถอด ประกอบ ตรวจสภาพอุปกรณ์เคร่ือง

ทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม ทาํสุญญากาศตรวจสอบรอยร่ัว การเติมสารทาํความเยน็ ต่อวงจรไฟฟ้า

ควบคุมอุปกรณ์ติดตั้งและบาํรุงรักษาระบบเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 

 

20101-2204 งานเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม  1 - 3 - 2 

   (Industrial Instrument Job) 
   

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการใชเ้คร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 

2.  สามารถใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี มีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชเ้คร่ืองมือวดัอุตสาหกรรม 

2.  วดัและอ่านค่าเคร่ืองมือวดัในงานอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ  

3.  บาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัอุตสาหกรรมตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัความดนั ความเร็ว อตัราการไหล ความช้ืน อุณหภูมิ  ความถ่วงจาํเพาะ 

ความหนาแน่น ความหนืด ความเป็นกรดเป็นด่าง ระดบัเสียง กาํลงังานไฟฟ้า สอบเทียบและบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดั

ในงานอุตสาหกรรม 

 

20101-2205   งานส่งกาํลงัเคร่ืองกลอุตสาหกรรม  1 - 3 - 2 

  (Industrial Power Transmission Job)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของอุปกรณ์ในงานส่งถ่ายกาํลงั 

2.  สามารถถอด ประกอบและบาํรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบส่งถ่ายกาํลงั 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการส่งถ่ายกาํลงัเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  ถอด ประกอบอุปกรณ์ในระบบส่งถ่ายกาํลงัตามหลกัและกระบวนการ 

3.  บาํรุงรักษาระบบส่งถ่ายกาํลงัตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การขบัเชิงกล การเคล่ือนท่ีและความเร็วของเฟืองโซ่ 

ลูกเบ้ียว สายพาน คบัปล้ิง ขอ้ต่อ เพลาและการบาํรุงรักษา 

 

20101-2206   งานเคร่ืองกาํเนิดไอนํา้  1 - 3 - 2 

  (Steam Boiler Job) 
   

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้าและอุปกรณ์ 

2.  สามารถตรวจซ่อม บริการและบาํรุงรักษาระบบนํ้าเล้ียงอุปกรณ์เคร่ืองกาํเนิดไอนํ้า 

3.  มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเจตคติท่ีดีและเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้า 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้าและอุปกรณ์ประกอบ 

2.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการของกระบวนการนาํไอนํ้าไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

3.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้าตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.  ตรวจซ่อม บริการและบาํรุงรักษาระบบนํ้าเล้ียงอุปกรณ์เคร่ืองกาํเนิดไอนํ้าตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานและการบาํรุงรักษาเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้ า เตาและอุปกรณ์การเผา

ไหม ้ระบบการกาํจดัข้ีเถา้ ระบบนํ้ าเล้ียง ระบบไอนํ้ าและการนาํไปใชง้าน อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัและ

กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมเคร่ืองกาํเนิดไอนํ้า 

 

20101-2207   งานเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ  1 - 3 - 2 

  (Pump and Air Compressor Job)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 

2.  สามารถตรวจซ่อม บริการ บาํรุงรักษาเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 

3.  มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเจตคติท่ีดีและเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัเคร่ืองสูบและ เคร่ืองอดัอากาศ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 

2.  ถอด ประกอบ ตรวจสอบช้ินส่วน อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัของเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 

3.  บาํรุงรักษาเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัเคร่ืองสูบ เคร่ืองอดัอากาศ  หลกัการทาํงาน การถอด ประกอบ ตรวจสอบและ

การบาํรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัของเคร่ืองสูบและเคร่ืองอดัอากาศ 

 

20101-2208   คณติศาสตร์เคร่ืองกล  2 - 0 - 2 

  (Mechanical Mathematics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการคาํนวณเก่ียวกบัคณิตศาสตร์เคร่ืองกล 

2.  สามารถคาํนวณหาค่าท่ีตอ้งใชใ้นงานเคร่ืองกล 

3.  มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลามีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ สืบคน้เก่ียวกบัวิชาคณิตศาสตร์เคร่ืองกล 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการคาํนวณคณิตศาสตร์เคร่ืองกล 

2.  คาํนวณความยาวพ้ืนท่ี ปริมาตรและนํ้าหนกัของวตัถุ 

3.  คาํนวณอตัราทดของเคร่ืองจกัรกลตามหลกัการ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาหลกัการคาํนวณความยาวพ้ืนท่ี ปริมาตรและนํ้าหนกัของวตัถุรูปทรงต่างๆ ความเร็ว อตัราทดของ

เคร่ืองจกัรกล  การประยกุตใ์ชใ้นงานเคร่ืองกล 

 

2101-2209 งานเขียนแบบเคร่ืองกลด้วยคอมพวิเตอร์  1 - 6 - 3 

  (Computer-Aided Mechanical Drafting Job)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการเขียนแบบเคร่ืองกลโดยใชค้อมพิวเตอร์ 

2.  สามารถเขียนแบบเคร่ืองกลโดยใชค้อมพิวเตอร์ 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบเคร่ืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2.  เขียนแบบเคร่ืองกลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลกัและกระบวนการ 

3.  บาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมพ้ืนฐาน ชุดคาํสั่งการเขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ การแสดงภาพ  การจดั

ไฟล ์การพิมพ ์การพลอ๊ตและการใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

 

20101-2210 งานเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม  1 - 6 - 3 

  (Industrial Machine Tools Job)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  สามารถใชเ้คร่ืองมือวดัละเอียดและเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรมในการปรับปรุงสภาพช้ินส่วน 

3.  สามารถบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัละเอียดและเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

4.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษา 

     สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานและบาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  ปรับปรุงสภาพช้ินส่วนเคร่ืองกลอุตสาหกรรมดว้ยเคร่ืองมือกลตามหลกัและกระบวนการ 

3.  ใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัละเอียดตามหลกัและกระบวนการ 

4.  บาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจสภาพช้ินส่วน การใช้เคร่ืองมือวดัละเอียด การใช้เคร่ืองมือกล

ปรับปรุงสภาพช้ินส่วน การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัละเอียดและเคร่ืองมือกลเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

 

20101-2211   การอนุรักษ์พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม  2 - 0 - 2 

  (Energy Conservation in Factories)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการอนุรักษพ์ลงังาน กระบวนการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

2.  รู้และเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 

3.  มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลามีเจตคติท่ีดีในการเรียนรู้ สืบคน้เก่ียวกบัวิชาการอนุรักษพ์ลงังาน          

ในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

2.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชพ้ลงังานความร้อนและพลงังานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

3.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการปรับปรุงระบบการใชพ้ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

4.  แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาหลกัการใชพ้ลงังานความร้อนและพลงังานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การปรับปรุงระบบ 

 การใชพ้ลงังาน  เทคนิคการประหยดัพลงังาน  พลงังานทดแทนและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน   

ในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

20101-2212   งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1  * - * - 4  

  (Industrial Machinery Service 1)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  สามารถบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  บริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมหรือฝึกงานในสถานประกอบการ 

 

20101-2213   งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 2  * - * - 4 

  (Industrial Machinery Service 2)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  สามารถบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  บริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมหรือฝึกงานในสถานประกอบการ 

 

20101-2214   งานบริการเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 3  * - * - 4 

  (Industrial Machinery Service 3)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  สามารถบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 

2.  บริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมหรือฝึกงานในสถานประกอบการ 
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20101-5201   ปฏิบัติงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 1  * - * - * 

  (Industrial Mechanical Practice 1)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.  เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาของงาน 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังานตามหลกัการ 

2.  ใชใ้บวิเคราะห์งานในการฝึกปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัการ  

3.  ฝึกปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและรายสปัดาห์ตามหลกัและกระบวนการ 

5.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการป้องกนัความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัและ   

     กระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีจะให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั   โดยให้

ผูเ้รียนไดศึ้กษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกบัการรับคาํสั่งการวางแผนการทาํงานการจัดเตรียมปรับตั้ งบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์วสัดุท่ีใชก้ารดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงานตามหลกัการเทคนิควิธีการและขั้นตอนการ

ทาํงานของสาขางานท่ีศึกษาอยู ่พร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและเป็นรายสปัดาห์ 

  

20101-5202   ปฏิบัติงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 2  * - * - * 

  (Industrial Mechanical Practice 2)   
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1.  รู้และไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.  เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาของงาน 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังานตามหลกัการ 

2.  ใชใ้บวิเคราะห์งานในการฝึกปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ 

3.  ฝึกปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและรายสปัดาห์ตามหลกัและกระบวนการ  

5.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการป้องกนัความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานเคร่ืองกลตามหลกัและกระบวนการ  
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คําอธิบายรายวชิา 

ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีจะให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั   โดยให้

ผูเ้รียนไดศึ้กษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกบัการรับคาํสั่งการวางแผนการทาํงานการจัดเตรียมปรับตั้ งบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์วสัดุท่ีใชก้ารดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงานตามหลกัการเทคนิควิธีการและขั้นตอนการ

ทาํงานของสาขางานท่ีศึกษาอยูพ่ร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทาํงาน 

เป็นรายช้ินงานและเป็นรายสปัดาห์ 

 

20101-5203   ปฏิบัติงานเคร่ืองกลอุตสาหกรรม 3 * - * - * 

  (Industrial Mechanical Practice 3)   
 

จุดประสงค์รายวชิา เพื่อให้ 

1.  รู้และไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.  เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาของงาน 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังานตามหลกัการ 

2.  ใชใ้บวิเคราะห์งานในการฝึกปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ  

3.  ฝึกปฏิบติังานเคร่ืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและรายสปัดาห์ตามหลกัและกระบวนการ  

5.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการป้องกนัความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานเคร่ืองกลตามหลกัและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีจะให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั โดยให้

ผูเ้รียนไดศึ้กษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกบัการรับคาํสั่งการวางแผนการทาํงานการจัดเตรียมปรับตั้ งบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์วสัดุท่ีใชก้ารดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงานตามหลกัการเทคนิควิธีการและขั้นตอนการ

ทาํงานของสาขางานท่ีศึกษาอยูพ่ร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและเป็นรายสปัดาห์ 
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หนา้วา่ง 
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สาขางานเคร่ืองกลเรือ 

20101-2301  งานติดตั้งเคร่ืองยนต์เรือ       1 - 6 - 3  

  (Marine Engine Installation Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือการขยายแบบช้ินส่วนส่วนประกอบในการติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือ 

2.  สามารถติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือและอุปกรณ์ 

3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือ 

2.  ขยายแบบงานติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือ 

3.  ติดตั้งเคร่ืองยนตเ์รือและอุปกรณ์ตามกระบวนการ 

4.  เทียบศูนยเ์พลาใบจกัรตามหลกัการ 

5.  ทดสอบการเดินเรือตามกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการเลือกประเภทของเรือ การเลือกเคร่ืองยนต์ การขยายแบบงานติดตั้ ง

เคร่ืองยนต ์การติดตั้งแท่นเคร่ืองยนต ์หูรับเคร่ืองยนตก์ระบอกเพลาเพลา ใบจกัรหางเสือ ระบบนํ้าหล่อเยน็ระบบไอเสีย 

ระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิงอุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองยนต ์การเทียบศูนยเ์พลาใบจกัรและการทดสอบการเดินเรือ 

 

20101-2302  งานซ่อมเคร่ืองยนต์เรือ       1 - 6 - 3  

  (Marine Engine Repairs Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการตรวจซ่อมและการวิเคราะห์เคร่ืองยนตเ์รือ 

2.  สามารถซ่อมเคร่ืองยนตเ์รือรวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ 

3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจซ่อมเคร่ืองยนตเ์รือ 

2.  ตรวจหาขอ้ขดัขอ้งเคร่ืองยนตเ์รือตามหลกัการ 

3.  ปรับปรุงสภาพเคร่ืองยนตเ์รือตามคู่มือ 

4.  ทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองยนตเ์รือตามกระบวนการ 

5.  ประมาณราคาค่าบริการการซ่อมเคร่ืองยนตเ์รือ 

 



106 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการหาขอ้ขดัขอ้งโดยใช้การตรวจพินิจและการใชเ้คร่ืองมือพิเศษปรับปรุงสภาพ

ทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองยนตเ์รือและการประมาณราคาค่าบริการ 
 

20101-2303  งานส่งกาํลงัเรือ        1 - 6 - 3  

  (Marine Transmission Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานระบบส่งกาํลงัโซ่สายพานคลตัชเ์กียร์เรือเพลาใบจกัรกระบอกเพลาหางเสือ 

2.  สามารถแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งและบาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัเรือ 

3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการระบบส่งกาํลงัเรือ 

2.  ถอด ประกอบระบบส่งกาํลงัเรือตามกระบวนการ 

3.  แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งระบบส่งกาํลงัเรือตามหลกัการ 

4.  บาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัเรือตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการระบบส่งกาํลงัโซ่สายพาน คลตัช์ เกียร์เรือ เพลาใบจกัร กระบอกเพลา หางเสือ 

การถอด ประกอบ แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งและบาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัเรือ 
 

20101-2304  งานไฟฟ้าเรือ        1 - 6 - 3  

  (Marine Electrical Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการวิเคราะห์และแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งไฟฟ้าเรือ 

2.  สามารถแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งไฟฟ้าเรือรวมทั้งประมาณราคาค่าบริการ 

3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัระบบไฟฟ้าเรือ 

2.  ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเรือตามหลกัการ 

3.  เดินสายไฟฟ้าเรือตามกระบวนการ 

4.  แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเรือตามกระบวนการ 

5.  ประมาณราคาค่าบริการการซ่อมระบบไฟฟ้าเรือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัไฟฟ้า การแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าเรือ เคร่ืองกลไฟฟ้า    

แผงควบคุมไฟฟ้า การประจุไฟฟ้า และการเดินสายไฟในท่อและประมาณราคาค่าบริการ 
 

20101-2305 งานท่อในเรือ         1 - 3 - 2  

  (Marine Piping Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการติดตั้งอุปกรณ์งานท่อ และการเขียนแบบระบบท่อทางในเรือ 

2.  สามารถติดตั้งอุปกรณ์งานท่อและเขียนแบบระบบท่อทางในเรือ 

3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการติดตั้งอุปกรณ์ระบบงานท่อทางในเรือ 

2.  ติดตั้งอุปกรณ์งานท่อทางในเรือตามกระบวนการ 

3.  เขียนแบบท่อทางในเรือตามหลกัการ 

4.  อ่านผงัการเดินท่อทางในเรือตามหลกัการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ การใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ ประกอบหน้าแปลน เขียนแบบระบบท่อทางในเรือ          

การทาํอุปกรณ์ยึดเหน่ียว และการอ่านผงัการเดินท่อทางในเรือ 
 

20101-2306 งานเคร่ืองสูบในเรือ       1 - 3 - 2  

  (Marine Pumping Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองสูบการออกแบบการเลือกขนาดเคร่ืองสูบ 

2.  สามารถถอด ประกอบและทดสอบการทาํงานของเคร่ืองสูบท่อและวาลว์ 

3.  สามารถบาํรุงรักษาบริการระบบเคร่ืองสูบท่อและวาลว์ 

4.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานการออกแบบและการเลือกขนาดเคร่ืองสูบ 

2.  ถอด ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์เคร่ืองสูบตามกระบวนการ 

3.  ทดสอบการทาํงานเคร่ืองสูบตามหลกัการ 

4.  แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเคร่ืองสูบตามหลกัการ 

5.  บาํรุงรักษาเคร่ืองสูบและอุปกรณ์ตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานการถอดประกอบ การทดสอบการทาํงาน การออกแบบ  การเลือก

ขนาดเคร่ืองสูบ การติดตั้งเคร่ืองสูบ ระบบท่อวาลว์ชนิดต่างๆ การบาํรุงรักษาและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของเคร่ืองสูบ 

 

20101-2307 งานเดินเรือกล        1 - 3 - 2  

  ( Marine Navigation  Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจกฎการเดินเรือในน่านนํ้าไทย 

2.  เขา้ใจการอ่านแผนท่ีเขม็ทิศและสญัญาณต่างๆท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือ 

3.  สามารถเดินเรือในน่านนํ้าไทย 

4.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบักฎการเดินเรือในน่านนํ้าไทย 

2.  อ่านแผนท่ีเข็มทิศและสญัญาณต่างๆตามหลกัการ 

3.  ปฏิบติัการเดินเรือกลตามหลกัการและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเดินเรือตามกฎการเดินเรือในน่านนํ้าไทย การอ่านแผนท่ีเข็มทิศสัญญาณไฟทุ่น

เคร่ืองหมายทุ่นสญัญาณ รวมทั้งกฎความปลอดภยัท่ีเก่ียวกบัการเดินเรือกลและการช่วยชีวิตคนบนเรือ 

 

20101-2308 การบริหารการเดินเรือ       2 - 0 - 2  

  (Maritime Administration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเรือในแต่ละตาํแหน่ง และการประสานงานระหวา่งเรือกบัสาํนกังาน

ควบคุมเรือ 

2.  สามารถประสานงานกบัผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบในเรือและสาํนกังานควบคุมเรือ 

3.  มีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีกบัผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบและสามารถร่วมงานไดดี้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งในการเดินเรือ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานแต่ละตาํแหน่งในเรือ 

2.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการประสานงานระหวา่งเรือและสาํนกังานควบคุมเรือ 

3.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการใหแ้ละการขอความช่วยเหลือในการปฏิบติังานในเรือ 

4.  แสดงความรู้เก่ียวกบัระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังานในเรือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังานในเรือ บทบาทหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานแต่ละตาํแหน่งในเรือ การให้

และขอความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานเรือ สายการบังคับบัญชาการสนับสนุน และประสานงานระหว่างเรือกับ

สาํนกังานควบคุมเรือ งานธุรกรรมเรือและงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ 

 

20101-2309 งานบํารุงรักษาและบริการเคร่ืองกลเรือ     0 - 6 - 2  

  (Marine Service and Maintenance Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการบริการเคร่ืองกลเรือและการประมาณราคาค่าบริการ 

2.  สามารถบริการและประมาณราคาค่าบริการงานเคร่ืองกลเรือ 

3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบริการและบาํรุงรักษาเคร่ืองกลเรือ 

2.  บาํรุงรักษาและบริการเคร่ืองกลเรือตามหลกัการและกระบวนการ 

3.  ประมาณราคาค่าบริการงานเคร่ืองกลเรือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบัการบริการ การบาํรุงรักษาและการประมาณราคาค่าบริการงานเคร่ืองกลเรือ 

 

20101-2310 งานเคร่ืองยนต์เรือติดท้าย      1 - 3 - 2  

  (Marine Outboard Engine Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจเก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ย 

2.  สามารถใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์เคร่ืองยนตเ์รือไดถู้กตอ้งตามขั้นตอน 

3.  สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนปรับแต่งและบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ย 

4.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ย 

2.  ถอด ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ยตามคู่มือ 

3.  ตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ยตามคู่มือ 

4.  ปรับแต่งเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ยตามคู่มือ 

5.  บาํรุงรักษาช้ินส่วนเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ยตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงานการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์เคร่ืองยนต์เรือหลกัการทาํงาน 

การถอดประกอบ ตรวจสภาพช้ินส่วนระบบนํ้ามนัเช้ือเพลิงระบบจุดระเบิด ระบบหล่อล่ืน ระบบนํ้าหล่อเยน็เคร่ืองยนต์

เรือระบบไอดี ระบบไอเสียการสตาร์ทเคร่ืองยนตก์ารปรับแต่งและการบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์รือติดทา้ย 

 

20101-5301   ปฏิบัติงานเคร่ืองกลเรือ 1  * - * - * 

  (Marine Mechanical Practice 1)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.  เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาของงาน 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังานตามหลกัการ 

2.  ใชใ้บวิเคราะห์งานในการฝึกปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือตามหลกัการ  

3.  ฝึกปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือตามหลกัและกระบวนการ 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและรายสปัดาห์ตามหลกัและกระบวนการ 

5.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการป้องกนัความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือตามหลกัและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั   โดยใหผู้เ้รียน

ไดศึ้กษาและปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการรับคาํสั่งการวางแผนการทาํงานการจดัเตรียมปรับตั้งบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์

วสัดุท่ีใชก้ารดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงานตามหลกัการเทคนิควิธีการและขั้นตอนการทาํงานของสาขางาน     

ท่ีศึกษาอยู ่พร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและเป็นรายสปัดาห์ 

 

20101-5302   ปฏิบัติงานเคร่ืองกลเรือ 2  * - * - * 

  (Marine Mechanical Practice 2)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.  เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาของงาน 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1.  เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังานตามหลกัการ 

2.  ใชใ้บวิเคราะห์งานในการฝึกปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือตามหลกัการ  

3.  ฝึกปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือตามหลกัและกระบวนการ 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและรายสปัดาห์ตามหลกัและกระบวนการ 

5.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการป้องกนัความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือตามหลกัและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั   โดยใหผู้เ้รียน

ไดศึ้กษาและปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการรับคาํสั่งการวางแผนการทาํงานการจดัเตรียมปรับตั้งบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์

วสัดุท่ีใชก้ารดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงานตามหลกัการเทคนิควิธีการและขั้นตอนการทาํงานของสาขางาน    

ท่ีศึกษาอยู ่พร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและเป็นรายสปัดาห์ 

 

20101-5303   ปฏิบัติงานเคร่ืองกลเรือ 3  * - * - * 

  (Marine Mechanical Practice 3)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.  เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาของงาน 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังานตามหลกัการ 

2.  ใชใ้บวิเคราะห์งานในการฝึกปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือตามหลกัการ  

3.  ฝึกปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือตามหลกัและกระบวนการ 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและรายสปัดาห์ตามหลกัและกระบวนการ 

5.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการป้องกนัความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานเคร่ืองกลเรือตามหลกัและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีจะใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติั   โดยใหผู้เ้รียน

ไดศึ้กษาและปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการรับคาํสั่งการวางแผนการทาํงานการจดัเตรียมปรับตั้งบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์

วสัดุท่ีใชก้ารดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงานตามหลกัการเทคนิควิธีการและขั้นตอนการทาํงานของสาขางาน     

ท่ีศึกษาอยู ่พร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและเป็นรายสปัดาห์ 
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หนา้วา่ง 
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สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ 

20101-2401   งานช้ินส่วนตัวถังรถยนต์       1 - 6 - 3 

 (Disassembled Body Parts for Cars Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจโครงสร้างตวัถงัรถยนต ์

2. สามารถใชเ้คร่ืองมือถอดประกอบช้ินส่วนรถยนต ์

3. สามารถถอดและจดัเกบ็ช้ินส่วนรถยนตท่ี์ตอ้งการซ่อมหรือเปล่ียน 

4. สามารถประกอบ ปรับตั้ง  ช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนตต์ามคู่มือ 

5. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัโครงสร้างตวัถงัรถยนต ์

2. ถอด ประกอบ ปรับตั้ง  ช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนตต์ามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัโครงสร้างตวัถงัรถยนต์การใช้เคร่ืองมือถอดประกอบ ปรับตั้ง  ช้ินส่วนต่างๆ ของ

รถยนต ์

 

20101-2402   งานซ่อมตัวถังรถยนต์  1 - 6 - 3

 (Automotive Body Repair Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจในงานซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์

2. สามารถเลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์งานซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์

3. สามารถซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยคอ้นและคอ้นตู๊  เคร่ืองเช่ือมแหวน (Washer  Welder)   

 และเคร่ืองมือพิเศษ 

4. สามารถเช่ือมช้ินส่วนตวัถงัรถยนตข์ั้นพ้ืนฐาน  

5. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบังานซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์

2. เลือกใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์งานซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนต ์

3. ซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยคอ้นและคอ้นตู๊  เคร่ืองเช่ือมแหวน (Washer  Welder)   

 และเคร่ืองมือพิเศษ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั  การวิเคราะห์และกาํหนดขอบเขตความเสียหาย ซ่อมตวัถงัรถยนตด์ว้ยคอ้น

และคอ้นตู๊ เคร่ืองเช่ือมแหวน (Washer  Welder)  เคร่ืองมือพิเศษ การทาํให้โลหะหดตวั  การเช่ือมช้ินส่วนตวัถงั

รถยนตข์ั้นพ้ืนฐาน  
 

20101-2403   งานเตรียมผวิงาน                                   1 - 6 - 3 

 (Surface Preparation Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. เขา้ใจในการใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์เก่ียวกบังานเตรียมผิวงาน 

2. เขา้ใจขั้นตอนในการเตรียมผิวงาน 

3. สามารถเลือกใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเตรียมผิวงาน 

4. สามารถเตรียมผิวงานซ่อมตามขั้นตอน 

5. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์เก่ียวกบังานเตรียมผิวงาน 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัขั้นตอนในการเตรียมผิวงาน 

3. เลือกใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์งานเตรียมผิวงาน 

4. เตรียมผิวงานซ่อมตามขั้นตอน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใช ้ วสัดุ  เคร่ืองมือและอุปกรณ์  การเตรียมผิวงาน  ขั้นตอนในการเตรียมผิว

งาน  การกาํหนดขอบเขตความเสียหาย  การขดัลอกผิวสี  การโป๊และขดัสีโป๊  การติดกระดาษการพ่นสีรองพ้ืน 

(Primer) และสีพ้ืน (Surfacer)  
 

20101-2404   งานพ่นสีรถยนต์                1 - 6 - 3 

 (Automotive Painting Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบัสีพ่นรถยนต ์

2. เขา้ใจการใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต ์

3. สามารถเลือกใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต ์

4. สามารถผสมและพ่นสีรถยนตต์ามคู่มือผลิตภณัฑ ์

5. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 



115 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัสีพ่นรถยนต ์

2. เลือกใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต ์

3. ผสมและพ่นสีรถยนตด์ว้ยสีโซลิด (Solid) ตามคู่มือผลิตภณัฑ ์

4. ผสมและพ่นสีรถยนตด์ว้ยสีเมทลัลิค (Metallic) ตามคู่มือผลิตภณัฑ ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การพ่นสีรถยนต์  เทคนิค วิธีการและขั้นตอน

การพ่นสีรถยนต ์การผสมสี การพ่นสีโซลิด การพ่นสีเมทลัลิค การพ่นเคลียร์ทบัหนา้และขดัผิวสี 
 

20101-2405   งานขัดเคลือบเงาสีรถยนต์       1 - 3 - 2 

  (Automotive Polishing Coating  Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจในการขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์

2. รู้และเขา้ใจการใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์

3. สามารถเลือกใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์

4. สามารถขดัเคลือบเงาสีรถยนตต์ามคู่มือผลิตภณัฑ ์

5. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์

2. เลือกใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์การขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์

3. ขดัเคลือบเงาสีรถยนตต์ามคู่มือผลิตภณัฑ ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใช ้วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ การขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์เทคนิค วิธีการและ

ขั้นตอน การขดัเคลือบเงาสีรถยนตแ์ละการตรวจสอบ 

 

20101-2406   งานบํารุงรักษาสีรถยนต์                 1 - 3 - 2 

 (Automotive Paint Maintenance Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจในการตรวจสภาพและการบาํรุงรักษาสีรถยนต ์

2. สามารถบาํรุงรักษาสีรถยนตแ์ละการประมาณราคาค่าบริการ 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบาํรุงรักษาสีรถยนต ์

2. ลา้งสีขดัสีเคลือบสีและทาํความสะอาดภายในรถยนต ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจสภาพสี การลา้งสี การขดัสี การเคลือบสี การทาํความสะอาดภายใน

รถยนต์ การนาํวิทยาการใหม่ๆและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้ในการบาํรุงรักษาสีรถยนต์ และการประมาณราคา

ค่าบริการ 

 

20101-2407  ธุรกจิตัวถังและสีรถยนต์                2 - 0 - 2 

 (Automotive Body and Paint Business) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการบริหารและการจดัการบริการตวัถงัและสีรถยนต ์หนา้ท่ีรับผิดชอบของ

บุคลากร กฎหมายแรงงาน การประกนัภยัรถยนต ์การคาํนวณภาษี การวางแผนเพ่ือจดัตั้ง

ศูนยบ์ริการตวัถงัและสีรถยนต ์การบริหารงานอะไหล่และวสัดุ  การประมาณราคา กลยทุธ์

การตลาด 

2. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกท่ีดีในการดาํเนินธุรกิจตวัถงัและ

สีรถยนต ์
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการธุรกิจตวัถงัและสีรถยนต ์การเตรียมบุคลากรในธุรกิจตวัถงัและ

สีรถยนต ์

2. วางแผนงานบริการการบริหารงานอะไหล่และวสัดุเก่ียวกบัสีรถยนต ์

3. ประมาณราคาค่าบริการและวางแผนกลยทุธ์การตลาด 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการดําเนินธุรกิจตัวถังและสีรถยนต์ หน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณลักษณะท่ีดี          

ของบุคลากรในศูนยบ์ริการตวัถงัและสีรถยนต์ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ พนักงานรับรถ พนักงานขบัรถ หัวหน้าช่างซ่อม

ตวัถงัและสีรถยนต์ ช่างตวัถงัช่างสี พนักงานอะไหล่ กฎหมายแรงงาน การประกนัภยัรถยนต์  การคาํนวณภาษี              

การวางแผนงานบริการ การบริหารงานอะไหล่และวสัดุ การประมาณราคากลยทุธ์การตลาด  
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20101-2408  การประเมินราคางานตัวถังและสีรถยนต์                             1 - 3 - 2 

 (Estimate Price on Automotive Body and Paint) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจในการกาํหนดความเสียหายงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

2. สามารถกาํหนดชัว่โมงงาน และประมาณราคาค่าซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

3. สามารถบนัทึกเอกสารใบควบคุมการสัง่ซ่อม และการส่งมอบงาน 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการประเมินราคาตวัถงั

และสีรถยนต ์
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการกาํหนดความเสียหายงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

2. กาํหนดชัว่โมงงาน และประมาณราคาค่าซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

3. บนัทึกเอกสารใบควบคุมการสัง่ซ่อม และการส่งมอบงาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การกาํหนดความเสียหายงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์ การกาํหนดชัว่โมงงาน 

และประมาณราคาค่าซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์บนัทึกเอกสารใบควบคุมการสัง่ซ่อม และการส่งมอบงาน 

 

20101-2409  งานบริการตัวถังรถยนต์                       * - * - 4 

  (Automotive Body Service Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. สามารถถอดและจดัเกบ็ช้ินส่วนรถยนตท่ี์ตอ้งการซ่อมหรือเปล่ียน 

2. สามารถประกอบ ปรับตั้ง  ช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนตต์ามคู่มือ 

3. สามารถซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยคอ้นและคอ้นตู๊  เคร่ืองเช่ือมแหวน (Washer  Welder) 

และดว้ยเคร่ืองมือพิเศษ 

4. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ถอด ประกอบ ปรับตั้ง  ช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนตต์ามคู่มือ 

2. ซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยคอ้นและคอ้นตู๊ 

3. ซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยเคร่ืองเช่ือมแหวน (Washer  Welder)   

4. ซ่อมช้ินส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยเคร่ืองมือพิเศษ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัการถอดประกอบ ปรับตั้ง  ช้ินส่วนต่าง ๆ ของรถยนต ์วิเคราะห์และกาํหนดขอบเขต ความเสียหาย 

ซ่อมตวัถงัรถยนต ์ดว้ยคอ้นและคอ้นตู๊ เคร่ืองเช่ือมแหวน (Washer  Welder)  เคร่ืองมือพิเศษ การทาํใหโ้ลหะหดตวั   

 

20101-2510  งานบริการสีรถยนต์                                                           * - * - 4 

 (Automotive Paint Service Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เตรียมผิวงานซ่อมตามขั้นตอน 

2. ผสมและพ่นสีรถยนตต์ามคู่มือผลิตภณัฑ ์

3. ขดัเคลือบเงาสีรถยนตต์ามคู่มือผลิตภณัฑ ์

4. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีจิตสาํนึกท่ีดี 

ในการบาํรุงรักษาเคร่ืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมผิวงานซ่อมตามขั้นตอน 

2. ผสมและพ่นสีรถยนตด์ว้ยสีโซลิด (Solid) ตามคู่มือผลิตภณัฑ ์

3. ผสมและพ่นสีรถยนตด์ว้ยสีเมทลัลิค (Metallic) ตามคู่มือผลิตภณัฑ ์

4. ขดัเคลือบเงาสีรถยนตต์ามคู่มือผลิตภณัฑ ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัการเตรียมผิวงานการกาํหนดขอบเขตความเสียหาย  การขดัลอกผิวสี  การโป๊และขดัสีโป๊  การติด

กระดาษ การพ่นสีรองพ้ืน (Primer) และสีพ้ืน (Surfacer) การผสมสี  การพ่นสีโซลิด  การพ่นสีเมทลัลิค การพ่นเคลียร์

ทบัหนา้ การขดัเคลือบเงาสีรถยนตแ์ละการตรวจสอบ 

 

20101-5401   ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต์ 1  * - * - * 

  (Automotive Body and Paint Practice 1)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.  เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาของงาน 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1.  เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังานตามหลกัการ 

2.  ใชใ้บวิเคราะห์งานในการฝึกปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนตต์ามหลกัการ  

3.  ฝึกปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและรายสปัดาห์ตามหลกัและกระบวนการ 

5.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการป้องกนัความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนตต์ามหลกัและ

กระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีจะให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั   โดยให้

ผูเ้รียนได้ศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําสั่งการวางแผนการทํางานการจัดเตรียมปรับตั้ งบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์วสัดุท่ีใช้การดาํเนินงานและแก้ไขปัญหาการทํางานตามหลกัการเทคนิควิธีการและขั้นตอน        

การทาํงานของสาขางานท่ีศึกษาอยู ่พร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและเป็นรายสปัดาห์ 

 

20101-5402   ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต์ 2  * - * - * 

  (Automotive Body and Paint Practice 2)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.  เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาของงาน 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังานตามหลกัการ 

2.  ใชใ้บวิเคราะห์งานในการฝึกปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนตต์ามหลกัการ  

3.  ฝึกปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและรายสปัดาห์ตามหลกัและกระบวนการ 

5.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการป้องกนัความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนตต์ามหลกัและ

กระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีจะให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั   โดยให้

ผูเ้รียนได้ศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําสั่งการวางแผนการทํางานการจัดเตรียมปรับตั้ งบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์วสัดุท่ีใช้การดาํเนินงานและแก้ไขปัญหาการทํางานตามหลกัการเทคนิควิธีการและขั้นตอน       

การทาํงานของสาขางานท่ีศึกษาอยู ่พร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและเป็นรายสปัดาห์ 
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20101-5403   ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต์ 3  * - * - * 

  (Automotive Body and Paint Practice 3)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.  เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาของงาน 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังานตามหลกัการ 

2.  ใชใ้บวิเคราะห์งานในการฝึกปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนตต์ามหลกัการ  

3.  ฝึกปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและรายสปัดาห์ตามหลกัและกระบวนการ 

5.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการป้องกนัความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนตต์ามหลกัและ

กระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีจะให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั   โดยให้

ผูเ้รียนได้ศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําสั่งการวางแผนการทํางานการจัดเตรียมปรับตั้ งบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์วสัดุท่ีใช้การดาํเนินงานและแก้ไขปัญหาการทํางานตามหลกัการเทคนิควิธีการและขั้นตอน        

การทาํงานของสาขางานท่ีศึกษาอยู ่พร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและเป็นรายสปัดาห์ 
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สาขางานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ 
 

20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ 1 - 3 - 2 

  (Safety Motorcycle Riding Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกฎจราจรและความปลอดภยัในการใชร้ถจกัรยานยนต ์

2. สามารถขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยัตามกฎจราจรและบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั และมีจิตสาํนึกท่ีดีในการบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์และสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชร้ถจกัรยานยนตต์ามกฎจราจร 

2. เตรียมและตรวจสภาพจกัรยานยนตก่์อนการใชง้านตามคู่มือ 

3. ขบัข่ีจกัรยานยนตต์ามสถานการณ์และกฎจราจร 

4. บาํรุงรักษาจกัรยานยนตป์ระจาํวนัตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับ การเตรียมจักรยานยนต์ ติดเคร่ืองยนต์ ขับข่ีจักรยานยนต์ การออกรถ             

ชะลอความเร็ว หยดุรถ จอดรถ ขบัข่ีอยา่งปลอดภยัตามกฎจราจรและการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

 

20101-2502 งานเคร่ืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ 1 - 3 - 2 

  (Small Engine Versatile Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงานและส่วนประกอบของเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์

2. สามารถใชเ้คร่ืองมือถอดประกอบและตรวจสภาพเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์

3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ บริการและบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์

4. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา 

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัและหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์

2. ถอด ประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคแ์ก๊สโซลีนตามคู่มือ 

3. ถอด ประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคดี์เซลตามคู่มือ 

4. บาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคแ์ก๊สโซลีนตามคู่มือ 

5. บาํรุงรักษาเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคดี์เซลตามคู่มือ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ความปลอดภยัในการทาํงาน หลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต์เล็กอเนกประสงค ์

การใชเ้คร่ืองมือ การถอดประกอบช้ินส่วน ตรวจสอบช้ินส่วน บาํรุงรักษา แกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง ปรับแต่งเคร่ืองยนตเ์ลก็

อเนกประสงคแ์ก๊สโซลีนและดีเซล และการประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2503 งานเคร่ืองยนต์รถจักรยานยนต์ 1 - 6 - 3 

 (Motorcycle Engine Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์

2. สามารถถอด ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั และมีจิตสาํนึกท่ีดีในการบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์และสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองยนตข์องรถจกัรยานยนต ์

2. ตรวจสภาพช้ินส่วนเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

3. ตรวจสอบและบริการระบบเคร่ืองยนตร์ถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ประเภท ส่วนประกอบ และหนา้ท่ีหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต ์  2 จงัหวะ และ 

4 จงัหวะ ระบบระบายความร้อน ระบบหล่อล่ืน คุณสมบติัและประเภทนํ้ามนัหล่อล่ืนและปฏิบติัการถอดประกอบ

ช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์เพลาลูกเบ้ียวเด่ียว เพลาลูกเบ้ียวคู่ ระบบระบายความร้อนดว้ยนํ้าและอากาศ บริการระบบระบาย

ความร้อน ตรวจระบบหล่อเยน็ ไล่อากาศออกจากระบบ ระบบหล่อล่ืน     ถอด ประกอบช้ินส่วน ระบบหล่อล่ืน

แบบคลทัชเ์ปียก แบบคลทัชแ์หง้  

 

20101-2504 งานระบบรองรับนํา้หนักและส่งกาํลงัรถจักรยานยนต์ 1 - 6 - 3 

 (Suspension and Transmission Motorcycles Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหนา้ท่ีและการทาํงานโครงตวัถงัและระบบรองรับนํ้าหนกัของรถจกัรยานยนต ์

2. สามารถถอด ประกอบโครงตวัถงัและช้ินส่วนระบบรองรับนํ้าหนกั 

3. เขา้ใจหนา้ท่ีและการทาํงานของระบบส่งกาํลงัของรถจกัรยานยนต ์

4. สามารถตรวจสอบช้ินส่วนระบบส่งกาํลงั 

5. เขา้ใจหนา้ท่ีและการทาํงานของระบบเบรกรถจกัรยานยนต ์
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6. สามารถตรวจสอบช้ินส่วนระบบเบรก 

7. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั และมีจิตสาํนึกท่ีดีในการบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์และสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการทาํงานของโครงตวัถงัและระบบรองรับนํ้าหนกัของรถจกัรยานยนต ์

2. ถอด ประกอบโครงตวัถงัและช้ินส่วนระบบรองรับนํ้าหนกัตามคู่มือ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัการทาํงานของระบบส่งกาํลงัของรถจกัรยานยนต ์

4. ตรวจสอบช้ินส่วนระบบส่งกาํลงัตามคู่มือ 

5. แสดงความรู้เก่ียวกบัการทาํงานของระบบเบรก 

6. ตรวจสอบช้ินส่วนระบบเบรกตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบั ประเภท โครงตวัถงั หลกัการทาํงานระบบรองรับนํ้ าหนักของรถจกัรยานยนต ์

ระบบส่งกาํลงัแบบโซ่ขบัเคล่ือน ระบบส่งกาํลงัแบบสายพาน ระบบส่งกาํลงัแบบเพลา ระบบคลทัช์เปียกหลายแผ่น

ซ้อนกนั คลทัช์เปียกสองชุด คลทัช์แรงเหว่ียงหนีศูนยก์ลาง ระบบเกียร์ธรรมดา เกียร์อตัโนมติั ส่วนประกอบและ     

การทาํงานของระบบเบรก ดรัมเบรก ดิสก์เบรก ระบบกระจายแรงเบรก ABS, Combine ABS และถอด ประกอบ 

ตรวจสอบช้ินส่วนโครงตวัถงั โช๊คอพัหน้า-หลงั ปรับตั้งบงัคบัเล้ียวลูกปืนคอ ถอดลอ้และยาง วงลอ้ ซ่ีลวด เกียร์

ธรรมดา เกียร์อตัโนมติั ตรวจสอบการสึกหรอของผา้เบรก ดรัมเบรก ดิสกเ์บรก (ABS, Combine ABS) ไล่ลมเบรก 

 

20101-2505 งานไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ 1 - 6 - 3 

 (Motorcycle Electrical System Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์

2. สามารถตรวจสอบและแกไ้ขระบบไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบและคาํนึงถึงความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการทาํงานของระบบไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ในรถจกัรยานยนต ์

2. ตรวจสอบและแกไ้ขระบบไฟฟ้าสญัญาณตามคู่มือผูผ้ลิต 

3. ตรวจสอบและแกไ้ขระบบไฟแสงสวา่งตามคู่มือผูผ้ลิต 

4. ตรวจสอบและแกไ้ขระบบสตาร์ทตามคู่มือผูผ้ลิต 

5. ตรวจสอบและแกไ้ขระบบจุดระเบิดตามคู่มือผูผ้ลิต 

6. ตรวจสอบและแกไ้ขระบบไฟชาร์จตามคู่มือผูผ้ลิต 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั สัญลกัษณ์ทางไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การอ่านวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

การใชเ้คร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า การตรวจสอบและแกไ้ขระบบไฟฟ้าสัญญาณ ระบบไฟแสงสว่าง ระบบสตาร์ท ระบบจุด

ระเบิด และระบบไฟชาร์จ 

 

20101-2506 งานบริการรถจักรยานยนต์ 1 - 3 - 2 

  (Service Operation Motorcycle Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจหนา้ท่ี ระเบียบวินยั จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของช่างบริการและท่ีปรึกษางานบริการ 

2. เขา้ใจการรับประกนัคุณภาพรถจกัรยานยนต ์

3. สามารถใชคู่้มือซ่อมอยา่งถูกตอ้ง 

4. สามารถใชแ้ละบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ 

5. สามารถแนะนาํการบาํรุงรักษาเบ้ืองตน้สาํหรับผูใ้ชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

6. สามารถตรวจสอบรถจกัรยานยนตใ์หม่ก่อนการส่งมอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

7. สามารถตรวจสอบรถตามระยะการใชง้านตามคู่มือ 

8. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีช่างบริการ ปรึกษางานบริการ 

2. ใชง้านและบาํรุงรักษาเคร่ืองมือตามคู่มือซ่อม 

3. แนะนาํการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนตเ์บ้ืองตน้สาํหรับผูใ้ช ้

4. ตรวจสอบรถจกัรยานยนตใ์หม่ก่อนการส่งมอบ 

5. ตรวจสอบรถตามระยะการใชง้านและวิเคราะห์ปัญหาเบ้ืองตน้ 

 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีช่างบริการ ระเบียบวินยัจริยธรรม จรรยาบรรณ ความปลอดภยัชีวอนามยั

และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือพ้ืนฐาน เคร่ืองมือประจาํศูนยบ์ริการ เคร่ืองมือวดัทางกล 

เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า การใชง้านคู่มือซ่อม การรับประกนัคุณภาพรถจกัรยานยนตแ์ละปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองมือ

พ้ืนฐาน เคร่ืองมือประจาํศูนยบ์ริการ เคร่ืองมือวดัทางกล เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า การใช้งานคู่มือซ่อม การแนะนํา       

การบํารุงรักษาเบ้ืองต้นสําหรับผูใ้ช้ การตรวจสอบรถใหม่ การรับประกันคุณภาพ การใช้งานตารางบํารุงรักษา             

การตรวจสอบรถตามระยะการใช้งาน การตอ้นรับลูกคา้ การติดตามลูกคา้ก่อนและหลงัการบริการ การประเมิน
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ระยะเวลา ราคา การแนะนําการส่งมอบรถใหม่ การส่งมอบรถ ตรวจเช็คตามระยะทาง การใช้คู่มืออะไหล่             

การวิเคราะห์ปัญหาเบ้ืองตน้ 

 

20101-2507 งานเทคโนโลยรีถจักรยานยนต์ 1 - 3 - 2 

  (Motorcycle Technology Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจระบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองยนตด์ว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. สามารถถอด ประกอบและวิเคราะห์ระบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองยนตด์ว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบและคาํนึงถึงความปลอดภยั 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการทาํงานของระบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองยนตด์ว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. ตรวจสอบและแกไ้ขระบบควบคุมการทาํงานของเคร่ืองยนตด์ว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ตามคู่มือ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีของรถจกัรยานยนต ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั ประเภทและส่วนประกอบ หลกัการทาํงานของระบบฉีดเช้ือเพลิงและจุดระเบิด

ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลไกลดกําลังอัด ระบบตัดการทํางานท่ีสวิทช์ขาตั้ งข้าง ระบบกันขโมย           

ระบบค้นหาตําแหน่งรถ ระบบควบคุมมลพิษ ระบบอัลเทอร์เนเตอร์ สตาร์ทเตอร์ ระบบไอดริงสต๊อป                

ระบบเซนเซอร์ในรถจกัรยานยนต์ เทคโนโลยีไดอะซีล ระบบวาล์วแบบแปรผนั ระบบควบคุมความปลอดภัย  

ระบบเพลาขอ้เหว่ียงแบบเยื้องศูนยแ์ละปฏิบติัการวิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบแกไ้ขระบบฉีดเช้ือเพลิงและจุดระเบิด

ควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

20101-2508 งานบริการตัวถังและสีรถจักรยานยนต์ 1 - 3 - 2 

                             (Motorcycle Body Paint Service Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  เขา้ใจหลกัการใชเ้คร่ืองมือในงานตวัถงัและพ่นสีรถจกัรยานยนต ์

2.  สามารถใชเ้คร่ืองมือทาํการปรับปรุงสภาพตวัถงัและสีรถจกัรยานยนต ์

3.  มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภยัและรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัการจาํแนกชนิดประเภท การนาํไปใชง้าน ขั้นตอนการซ่อมสีรถจกัรยานยนต ์

2.  เตรียมผิวงานดว้ยกรรมวิธีตามกระบวนการซ่อมสีรถจกัรยานยนต ์

3.  พ่นสีรองพ้ืน พ่นสีทบัหนา้ ขดัสีและติดตั้งอุปกรณ์เขา้กบัรถจกัรยานยนต ์

4.  ประมาณราคางานซ่อมสีรถจกัรยานยนตต์ามหลกัการ 

5.  บาํรุงรักษาอุปกรณ์เคร่ืองมืองานตวัถงัและพ่นสีรถจกัรยานยนตห์ลงัการใชง้านตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมืองานตวัถงัและพ่นสีรถจกัรยานยนต ์การเคาะข้ึนรูป  การปะผุตวัถงั การลอก

สีโป๊วสี การขดัเตรียมผิวงาน การพ่นสี การขดัสีและการประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2509 งานวจัิยและพฒันางานรถจักรยานยนต์พืน้ฐาน 1 - 6 - 3 

 (Basic Motorcycle Research and Development Job)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานกระบวนการจดัทาํงานวิจยั 

2. สามารถประยกุตก์ระบวนการจดัทาํงานวิจยัเบ้ืองตน้ไปพฒันางานจกัรยานยนต ์

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัทาํและพฒันารถจกัรยานยนตพ้ื์นฐาน 

2. ดาํเนินการจดัทาํพฒันารถจกัรยานยนตพ้ื์นฐานโดยใชก้ระบวนการวิจยัเบ้ืองตน้ 

3. นาํเสนอพร้อมรายงานผลการพฒันารถจกัรยานยนตพ้ื์นฐานโดยใชก้ระบวนการวิจยัเบ้ืองตน้ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานกระบวนการวิจยั การวางแผน การดาํเนินงาน การแกไ้ขปัญหา 

การประเมินผล การจดัทาํรายงานพร้อมการนาํเสนอ โดยประยุกต์ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือสอดคลอ้งกบั

ระดับสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา พัฒนาช้ินส่วน อุปกรณ์ และเคร่ืองมือพิเศษรถจักรยานยนต์โดยใช้หลกัการวิจัย 

กรณีศึกษาการพฒันาช้ินส่วน อุปกรณ์ และเคร่ืองมือพิเศษ  
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20101-5501   ปฏิบัติงานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ 1 * - * - * 

  (Motorcycle and Small Engine Versatile Practice 1)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.  เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาของงาน 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังานตามหลกัการ 

2.  ใชใ้บวิเคราะห์งานในการฝึกปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคต์ามหลกัการ  

3.  ฝึกปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคต์ามหลกัและกระบวนการ 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและรายสปัดาห์ตามหลกัและกระบวนการ 

5.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการป้องกนัความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็

อเนกประสงคต์ามหลกัและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีจะให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั  โดยให้

ผูเ้รียนได้ศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําสั่งการวางแผนการทํางานการจัดเตรียมปรับตั้ งบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์วสัดุท่ีใช้การดาํเนินงานและแก้ไขปัญหาการทํางานตามหลกัการเทคนิควิธีการและขั้นตอน         

การทาํงานของสาขางานท่ีศึกษาอยู ่พร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและเป็นรายสปัดาห์ 

 

20101-5502   ปฏิบัติงานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ 2  * - * - * 

  (Motorcycle and Small Engine Versatile Practice 2)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.  เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาของงาน 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังานตามหลกัการ 

2.  ใชใ้บวิเคราะห์งานในการฝึกปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคต์ามหลกัการ  

3.  ฝึกปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคต์ามหลกัและกระบวนการ 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและรายสปัดาห์ตามหลกัและกระบวนการ 

5.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการป้องกนัความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็

อเนกประสงคต์ามหลกัและกระบวนการ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีจะให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั   โดยให้

ผูเ้รียนได้ศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําสั่งการวางแผนการทํางานการจัดเตรียมปรับตั้ งบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์วสัดุท่ีใช้การดาํเนินงานและแก้ไขปัญหาการทํางานตามหลกัการเทคนิควิธีการและขั้นตอน        

การทาํงานของสาขางานท่ีศึกษาอยู ่พร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและเป็นรายสปัดาห์ 

 

20101-5503   ปฏิบัติงานจักรยานยนต์และเคร่ืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ 3  * - * - * 

  (Motorcycle and Small Engine Versatile Practice 3)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1.  รู้และไดรั้บประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.  เขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการทาํงาน การแกไ้ขปัญหาของงาน 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  เตรียมความพร้อมของร่างกายก่อนการปฏิบติังานตามหลกัการ 

2.  ใชใ้บวิเคราะห์งานในการฝึกปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคต์ามหลกัการ  

3.  ฝึกปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคต์ามหลกัและกระบวนการ 

4.  เขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและรายสปัดาห์ตามหลกัและกระบวนการ 

5.  ประยกุตใ์ชห้ลกัการป้องกนัความปลอดภยัในพ้ืนท่ีปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเคร่ืองยนตเ์ลก็

อเนกประสงคต์ามหลกัและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) ท่ีจะให้ผูเ้รียนฝึกปฏิบติั   โดยให้

ผูเ้รียนได้ศึกษาและปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการรับคําสั่งการวางแผนการทํางานการจัดเตรียมปรับตั้ งบาํรุงรักษา

เคร่ืองมืออุปกรณ์วสัดุท่ีใช้การดาํเนินงานและแก้ไขปัญหาการทํางานตามหลกัการเทคนิควิธีการและขั้นตอน         

การทาํงานของสาขางานท่ีศึกษาอยู ่พร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุปผลการทาํงานเป็นรายช้ินงานและเป็นรายสปัดาห์ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

20101-8001 ฝึกงาน  * - * - 4 

20101-8002 ฝึกงาน 1 * - * - 2 

20101-8003 ฝึกงาน 2 * - * - 2 
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20101-8001 ฝึกงาน * - * - 4 

 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 

 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ  และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ    สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-8003 ฝึกงาน  2 * - * - 2 

 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ    สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20101-8002 ในสถานประกอบการ สถาน-

ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

 
20101-8501 โครงงาน * - * - 4 

20101-8502 โครงงาน 1 * - * - 2 

20101-8503 โครงงาน 2 * - * - 2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-8501 โครงงาน * - * - 4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา               

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-8502 โครงงาน 1 * - * - 2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา                

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-8503 โครงงาน 2 * - * - 2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา 

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การวางแผนจดัทาํหรือพฒันางานโครงงาน การดาํเนินงาน การแกไ้ขปัญหา     

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจัดทําโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20101-8502  หรือ             

เป็นโครงงานใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562                   ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

หมวดวชิาเลือกเสรี 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พทุธศักราช 2562 

 

รหัสวชิา ช่ือวชิา        ท - ป - น 

20101-9001 งานขบัข่ีรถจกัรยานยนต ์      1 - 3 - 2 

20101-9002 งานแก๊สรถยนต ์       1 - 3 - 2 

20101-9003 งานทดสอบป๊ัมและหวัฉีดเคร่ืองยนตดี์เซล    1 - 6 - 3 

20101-9004 งานซ่อมเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้     1 - 3 - 2 

20101-9005 การผลิตช้ินส่วนยานยนต ์      2 - 0 - 2 

20101-9006    งานเขียนแบบและอ่านแบบเคร่ืองกล    1 - 3 - 2 

20101-9007 งานส่งเสริมการขายยานยนต ์     1 - 3 - 2 

20101-9008 พลงังานทดแทน       2 - 0 - 2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20101-9001 งานขับข่ีรถจักรยานยนต์      1 - 3 - 2 

    (Motorcycle  Driving  Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกฎจราจรการเตรียมและการขบัข่ีจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั 

2. สามารถขบัข่ีรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยัตามกฎจราจรและการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการขบัข่ีจกัรยานยนตมี์มารยาทในการขบัข่ีและคาํนึงถึงกฎจราจร 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการขบัข่ีจกัรยานยนตต์ามกฎจราจร 

2. บาํรุงรักษาจกัรยานยนตป์ระจาํวนัตามคู่มือ 

3. เตรียมและตรวจสภาพรถจกัรยานยนตก่์อนการใชง้านตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมรถจักรยานยนต์ ติดเคร่ืองยนต์ขับข่ีจักรยานยนต์ในสภาวะต่างๆ       

การออกรถชะลอความเร็ว หยดุรถ จอดรถ ขบัข่ีอยา่งปลอดภยัตามกฎจราจรและการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

 

20101-9002 งานแก๊สรถยนต์       1 - 3 - 2 

    (Gas Engine Practice Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานระบบเช้ือเพลิงแก๊สรถยนต ์

2. สามารถบาํรุงรักษาอุปกรณ์ติดตั้งและปรับแต่งเคร่ืองยนตใ์ชแ้ก๊ส 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานระบบเช้ือเพลิงแก๊สรถยนต ์

2. ติดตั้งอุปกรณ์ปรับแต่งและบาํรุงรักษาเคร่ืองยนตใ์ชแ้ก๊สตามหลกัและกระบวนการ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัสมบติัของเช้ือเพลิงแก๊ส  หลกัการทาํงาน การติดตั้ง การปรับแต่งและ 

การปรับปรุงสภาพเคร่ืองยนตใ์ชเ้ช้ือเพลิงแก๊ส  การตรวจซ่อมบาํรุงรักษา กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้ละ        

การติดตั้งอุปกรณ์แก๊สรถยนต ์
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20101-9003 งานทดสอบป๊ัมและหัวฉีดเคร่ืองยนต์ดีเซล    1 - 6 - 3 

  (Pumps and Injector Testing for Diesel Engine Job) 

 วชิาบังคับก่อน : 20101-2002  งานเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกระบวนการถอดประกอบและตรวจสภาพช้ินส่วนป๊ัมและหวัฉีด 

2. สามารถปรับแต่ง เปล่ียนช้ินส่วนป๊ัมหวัฉีด 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษา 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทดสอบป๊ัมและหวัฉีด 

2. ตรวจสภาพป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงและหวัฉีด 

3. ถอด ประกอบป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงและหวัฉีดตามคู่มือ 

4. เปล่ียนช้ินส่วนป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงและหวัฉีด 

5. ปรับแต่งป๊ัมนํ้ามนัเช้ือเพลิงและหวัฉีดตามคู่มือ 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองมือพิเศษ ถอด ประกอบ เปล่ียนช้ินส่วน ปรับแต่งป๊ัม 

หวัฉีด ตรวจสภาพและทดสอบ 

 

20101-9004 งานซ่อมเคร่ืองยนต์เบื้องต้น      1 - 3 - 2 

   (Basic  Engine Repair Job) 

  วชิาบังคับก่อน : 20101-2001  งานเคร่ืองยนตแ์ก๊สโซลีน 

   20101-2002  งานเคร่ืองยนตดี์เซล 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการใชเ้คร่ืองมือทดสอบตรวจหาขอ้ขดัขอ้งของเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้ 

2. สามารถใชเ้คร่ืองมือทัว่ไปและเคร่ืองมือพิเศษ 

3. สามารถตรวจสภาพเปล่ียนและปรับแต่งช้ินส่วนของเคร่ืองยนต ์

4. มีกิจนิสยัในการทาํงานท่ีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสาํนึกในการรักษา 

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการใชเ้คร่ืองมือทดสอบตรวจหาขอ้ขดัขอ้งของเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้ 

2. ตรวจสภาพเปล่ียนและปรับแต่งช้ินส่วนของเคร่ืองยนตโ์ดยใชเ้คร่ืองมือทัว่ไปและเคร่ืองมือพิเศษ 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือทัว่ไป เคร่ืองมือพิเศษ ซ่อมปรับแต่งสมรรถนะของเคร่ืองยนต์

และการบาํรุงรักษาตามคู่มือ 

 

20101-9005 การผลติช้ินส่วนยานยนต์       2 - 0 - 2 

   (Automotive Parts Production)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการพ้ืนฐานระบบการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

2. เขา้ใจคุณสมบติัของวสัดุและเคร่ืองจกัรกลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเจตคติท่ีดีและเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบักระบวนการผลิตช้ินส่วน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานระบบการผลิตช้ินส่วนยานยนต ์

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัคุณสมบติัของวสัดุและเคร่ืองจกัรกลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต

ช้ินส่วนยานยนต ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัเก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานระบบการผลิต วสัดุ เคร่ืองจกัรกลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิต การข้ึนรูปช้ินส่วน

ยานยนตแ์ละการขนถ่ายผลิตภณัฑ ์

 

20101-9006 งานเขียนแบบและอ่านแบบเคร่ืองกล     1 - 3 - 2 

  (Mechanical Reading and Drawing Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนและอ่านแบบภาพฉายภาพประกอบภาพแยกช้ินภาพตดัช้ินส่วนของระบบเคร่ืองกล 

2. สามารถเขียนแบบและอ่านแบบช้ินส่วนของระบบเคร่ืองกล 

3. มีกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภยัและรักษา 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบเคร่ืองกล 

2. เขียนและอ่านแบบภาพประกอบตามมาตรฐานการเขียนแบบเคร่ืองกล 

3. เขียนและอ่านแบบภาพแยกช้ินภาพตดัตามมาตรฐานการเขียนแบบเคร่ืองกล 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการเขียนแบบและอ่านแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกช้ิน ภาพตดัช้ินส่วน

ของระบบเคร่ืองกลจากแบบและจากของจริง 
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20101-9007 งานส่งเสริมการขายยานยนต์                                         1 - 3 - 2  

   (Automotive  Sales Promotion Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการส่งเสริมการขายยานยนต ์

2. เขา้ใจกระบวนการรักษาความสมัพนัธ์ลูกคา้ 

3. เขา้ใจการจดัการคลงัสินคา้ 

4. เขา้ใจผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยียานยนตส์มยัใหม่ 

5. สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารในการส่งเสริมการขายยานยนต ์

6. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดี ในการทาํงานดว้ยความมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความกระตือรือร้น และ

ทาํงานเป็นทีม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการส่งเสริมการขายยานยนต ์

2. แสดงความรู้เก่ียวกบักระบวนการความสมัพนัธ์ลูกคา้ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบัการจดัการคลงัสินคา้ 

4. แสดงความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยียานยนตส์มยัใหม่ 

5. วางแผนและจดักิจกรรมการส่งเสริมการขายยานยนต ์

6. ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการส่งเสริมการขายยานยนต ์
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัคลงัสินคา้ หลกัการส่งเสริมการขายยานยนต์ การพฒันาบุคลิกภาพและ

ศิลปะการพูด หลกัการลูกคา้สัมพนัธ์ การจดัการคลงัสินคา้ ผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยียานยนต์สมยัใหม่    

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือสารในการขายยานยนต ์
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20101-9008 พลงังานทดแทน        2 - 0 - 2 

   (Renewable Energy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความหมาย ประเภทของพลงังานทดแทนและประโยชนข์องพลงังานการอนุรักษพ์ลงังาน 

2. เขา้ใจกฎหมายเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 

3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเจตคติท่ีดี 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัความหมายประเภทของพลงังานทดแทน 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัประโยชนข์องพลงังานการอนุรักษพ์ลงังานตามหลกัการ 

3. แสดงความรู้เก่ียวกบักฎหมายเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับเก่ียวกับพลังงานลม นํ้ า ชีวมวล ความร้อน ใต้พิภพ แสงอาทิตย์ การอนุรักษ์พลังงาน

กฎหมายเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1 0 - 2 - 0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 2 0 - 2 - 0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0 - 2 - 0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0 - 2 - 0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0 - 2 - 0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0 - 2 - 0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0 - 2 - 0 
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20000-20.. กจิกรรมลูกเสือวสิามัญ ... 0 - 2 - 0 

 (Rover Scout Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

2. สามารถปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบั คาํปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามญั มีทกัษะทางลูกเสือและ       

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามญั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบวินยั คาํปฏิญาณ กฏและระเบียบขอ้บงัคบัของลูกเสือวิสามญั   

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ 

3. บาํเพญ็ประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ินในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมของลูกเสือวิสามญั ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามญั  การปฏิบติัตน

ตามคาํปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินยัของลูกเสือวิสามญั  กิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ  การใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติั

กิจกรรมและทาํประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างยนต ์

20000-20… กจิกรรมองค์การวชิาชีพ … 0 - 2 - 0 

 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเสริมสร้างทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพฒันาคุณภาพ

ชีวิต  การพฒันาองคก์ร ชุมชนและสงัคม  

2. วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงานในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ   

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง

กิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการทาํกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  กิจกรรมพฒันาองค์กร ชุมชนและสังคม  การใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํ      

ผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็น

ประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 
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20000-2007 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0 - 2 - 0 

 (Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความสําคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  ธรรมาภิบาล   

ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม อนัดีงามของ

สังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อตนเอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซ่ือสัตยสุ์จริต 

และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วิเคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสงัคม   

3. ปฏิบติักิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม  

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน และ

ประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 

ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบติั บนัทึกและประเมินผล 
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ีวิตประจำวัน
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ีวิตประจำวัน
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใ
้ภาษาญี่ปุ่นในงานอา
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น์ของการใ
้ภาษาเกาหลีในงานอา
ีพ
	1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการใ
้ภาษาเวียดนามใน
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	2. สามารถฟัง-ดู พูด อ่านและเขียนภาษาเวียดนามตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานอา
ีพ
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