หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
จุดประสงค
ผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล สามารถปฏิบัติงานระดับชางเทคนิค ผูควบคุมงาน และผูชวยวิศวกร
มีความรู ความสามารถ เจตคติและประสบการณดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เพื่อใหมีความรูและทักษะเกี่ยวกับ ภาษา สังคม มนุษยศาสตร คณิตศาสตร วิทยาศาสตร นําไป
ประยุกตพัฒนาตนเองและวิชาชีพเครื่องกลใหเกิดความเจริญกาวหนา
2. เพื่อใหมีความรูและทักษะในหลักการและกระบวนการทํางานพื้นฐานของชางเทคนิคที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการและการวางแผนในงานอุตสาหกรรม และสามารถติดตามความเจริญกาวหนา
ทางเทคโนโลยีนํามาพัฒนางานอาชีพเครื่องกลใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เพื่อใหมีความคิดวิเคราะห แกปญหา สรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
เทคนิคยานยนต เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกลเรือ เทคนิคเครื่องกลเกษตร
เทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย
4. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม มีคุณธรรมจริยธรรม
และกิจนิสัยที่ดใี นงานอาชีพ
5. เพื่ อ ให ส ามารถประกอบอาชี พ ในสถานประกอบการอุ ต สาหกรรมหรื อ สร า งสรรค ห รื อ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาวิชาเครื่องกล
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มาตรฐานวิชาชีพ
1. สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
2. จัดการระบบฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. แกปญหาโดยใชคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและกระบวนการแกปญหา
4. จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพงาน
5. แสดงบุคลิกภาพและคุณลักษณะของชางเทคนิค
6. ทดสอบการทํางานของเครื่องยนต
7. ทดสอบคุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุหลอลื่นและของไหล
8. ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
9. ทดสอบการทํางานของระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
10. บริการเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
11. บริการระบบสงกําลังและระบบเครื่องลางรถยนต
12. บริการระบบไฟฟาและสิ่งอํานวยความสะดวก
สาขางานเทคนิคยานยนต
13. บริการระบบฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีน
14. บริการระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซล
15. บริการระบบปรับอากาศ
16. บริการเกียรอัตโนมัติ
สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
13. บริการเครื่องยนตดีเซลอุตสาหกรรม
14. บริการเครื่องกําเนิดไอน้ําอุตสาหกรรม
15. บริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
13. บริการเครื่องยนตเรือ
14. บริการระบบสงกําลังเรือ
15. บริการเรือและอุปกรณ
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร
13. บริการเครื่องจักรกลงานพืช
14. บริการเครื่องจักรกลงานสัตว
15. บริการเครื่องจักรกลหนัก
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สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย
13. ดํารงชีวิตในเรือ
14. บริการเครื่องกลเรือพาณิชย
15. บริการเครื่องกลไฟฟาเรือ
16. บริการระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
สาขางานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต
13. บริการงานซอมตัวถังรถยนต
14. บริการงานซอมสีรถยนต
15. บริหารงานธุรกิจซอมตัวถังและสีรถยนต
สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
13. บําบัดน้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงธรรมชาติทางกายภาพและทางเคมี
14. บําบัดน้ําเสียและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรม
15. ควบคุมมลพิษทางอากาศ
16. ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน
17. จัดการสารอันตรายและกากของเสีย

สาขาวิชาเครื่องกล
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเครื่องกล
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภท
วิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล ตองศึกษารายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ และเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร รวมไมนอยกวา 93 หนวยกิต ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาสามัญ ไมนอยกวา
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
( 15 หนวยกิต )
2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
( 26 หนวยกิต )
2.3 วิชาชีพสาขางาน
(ไมนอยกวา 18 หนวยกิต )
2.4 โครงการ
( 4 หนวยกิต )
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชั่วโมง
รวม ไมนอยกวา

24

หนวยกิต

63

หนวยกิต

6

หนวยกิต

93

หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาใน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาชางยนต
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รายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือ
สาขาวิชาอื่นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
ตอไปนี้
รหัส
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3101-0001
3101-0002
3101-0003
3101-0004

สาขาวิชาเครื่องกล

ชื่อวิชา
งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
งานเครื่องยนตเล็ก
งานจักรยานยนต
งานเครื่องยนตแกสโซลีน
งานเครื่องยนตดีเซล
รวม

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(5)
2
(4)
2
(4)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
19
(33)
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1. หมวดวิชาสามัญ
24
หนวยกิต
1.1 วิชาสามัญทั่วไป
( 13 หนวยกิต )
รหัส
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-110X กลุมวิชาภาษาไทย
3
(3)
3000-1201 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1
2
(3)
3000-1202 ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2
2
(3)
3000-1301 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
1
(1)
3000-130X กลุมวิชาสังคมศึกษา
2
(2)
3000-1601 หองสมุดกับการรูสารสนเทศ
1
(1)
3000-160X กลุมวิชามนุษยศาสตร
2
(2)
1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ (ไมนอยกวา 11 หนวยกิต )
รหัส
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-122X กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
1
(2)
3000-142X กลุมวิชาวิทยาศาสตร
3
(4)
3000-1521 คณิตศาสตร 2
3
(3)
3000-1525 แคลคูลัส 1
3
(3)
2. หมวดวิชาชีพ ไมนอยกวา
63
หนวยกิต
2.1 วิชาชีพพื้นฐาน
15 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชา ลําดับที่ 1 - 3 และเลือกเรียนรายวิชากลุมบริหารงานคุณภาพ 3000-010X และ
กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 3000-020X กลุมละ 1 รายวิชา
รหัส
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0101 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3
(3)
3100-0103 กลศาสตรของไหล
3
(3)
3100-0107 ความแข็งแรงของวัสดุ
3
(3)
3000-010X กลุมบริหารคุณภาพ
3
(3)
3000-020X กลุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3
(4)
หมายเหตุ รหัสวิชาที่มีอักษร X ใหเลือกรายวิชาจากกลุมวิชานั้นๆ
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2.2 วิชาชีพสาขาวิชา
26 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับ 1-9 และเลือกเรียนรายวิชาที่เหลือจนครบหนวยกิตที่กําหนด
รหัส
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0106 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3
(4)
3100-0111 เทอรโมไดนามิกส
3
(3)
3101-2001 เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
2
(2)
3101-2002 เครื่องยนตสันดาปภายใน
3
(3)
3101-2003 งานทดลองเครื่องกล
2
(3)
3101-2004 งานซอมเครื่องยนต
3
(5)
3101-2005 งานสงกําลังยานยนต
2
(3)
3101-2006 งานเครื่องลางยานยนต
2
(3)
3101-2007 งานไฟฟายานยนต
3
(5)
3101-2008 วิศวกรรมยานยนต
3
(3)
3101-2009 งานแกปญหาเครื่องกล
3
(5)
18 หนวยกิต
2.3 วิชาชีพสาขางาน ไมนอยกวา
วิชาชีพสาขางาน แบงออกเปน 7 สาขาวิชาชีพ ใหเลือกเรียนสาขางานใดสาขางาน
หนึ่ง
1. วิชาชีพสาขางานเทคนิคยานยนต
รหัส
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3101-2101 งานระบบควบคุมเครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส
3
(5)
3101-2102 งานทดสอบปมและหัวฉีด
3
(5)
3101-2103 งานปรับอากาศยานยนต
3
(5)
3101-2104 งานเกียรอัตโนมัติ
3
(5)
3101-2105 งานซอมเครื่องยนตแกสโซลีน
3
(5)
3101-2106 งานซอมเครื่องยนตดีเซล
3
(5)
3101-2107 เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม
2
(2)
2
(3)
3101-2108 งานปรับแตงเครื่องยนต
3101-2109 งานอิเล็กทรอนิกสยานยนต
2
(3)
3101-2110 วิศวกรรมดีเซล
3
(3)
3101-2111 งานตัวถังรถยนต
3
(5)
3101-2112 งานสีรถยนต
3
(5)
3101-2113 งานเชื้อเพลิงแกสยานยนต
2
(3)
3101-2114 งานเครื่องมือกลยานยนต
3
(5)
สาขาวิชาเครื่องกล
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3101-2115
3101-2116
3101-4101
3101-4102
3101-4103
3101-4104

งานประดับยนต
งานบริการยานยนต
ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต 1
ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต 2
ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต 3
ปฏิบัติงานเทคนิคยานยนต 4

2
3
5
5
4
4

(3)
(*)
(*)
(*)
(*)
(*)

2. วิชาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
รหัส
ชื่อวิชา
3101-2201 งานบริการเทคโนโลยีเครื่องกลตนกําลัง
3101-2202 งานบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
3101-2203 งานบริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
3101-2204 งานบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
3101-2205 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
3101-2206 งานบํารุงรักษาระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3101-2207 กระบวนการผลิต
3101-2208 การสงถายความรอน
3101-2209 การทําความเย็นอุตสาหกรรม
3101-2210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม
3101-2211 วิศวกรรมโรงตนกําลัง
3101-2212 เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
3101-2213 ชิ้นสวนเครื่องกล
3101-2214 ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
3101-4201 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 1
3101-4202 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 2
3101-4203 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 3
3101-4204 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 4

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
3
(3)
2
(2)
5
(*)
5
(*)
4
(*)
4
(*)

3. วิชาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
รหัส
ชื่อวิชา
3101-2301 งานติดตั้งเครื่องยนตเรือ
3101-2302 เกียรเรือ
3101-2303 ใบจักรเรือ
3101-2304 ไฟฟาในเรือ
3101-2305 งานซอมเครื่องยนตเรือ

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(5)
2
(3)
2
(3)
3
(5)
3
(5)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546
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3101-2306
3101-2307
3101-2308
3101-2309
3101-2310
3101-2311
3101-2312
3101-2313
3101-2314
3101-2315
3101-4301
3101-4302
3101-4303
3101-4304

การเขียนแบบและอานแบบเรือ
ความตานทานและกําลังเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
สัญญาณควบคุมการเดินเรือ
งานทอในเรือ
เครื่องมือวัดและระบบควบคุม
งานเครื่องมือกลเรือ
การขนถายวัสดุในเรือ
ทฤษฎีเรือ
บุคคลประจําเรือ
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 1
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 2
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 3
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 4

4. วิชาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร
รหัส
ชื่อวิชา
3101-2401 งานบริการเครื่องจักรกลงานพืช
3101-2402 งานบริการเครื่องจักรกลงานสัตว
3101-2403 งานบริการเครื่องจักรกลหนัก
3101-2404 งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร
3101-2405 งานเครื่องสูบและชลประทาน
3101-2406 งานเครื่องจักรกลอาหาร
3101-2407 งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
3101-2408 งานแกปญหาเครื่องกลเกษตร
3101-2409 งานเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
3101-2410 งานไฟฟาในโรงงานฟารม
3101-2411 งานอิเล็กทรอนิกสเครื่องกลเกษตร
3101-2412 งานเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
3101-2413 งานขนถายและขนสงผลผลิตเกษตร
3101-2414 งานออกแบบและทดสอบชิ้นสวนเครื่องกลหนัก
3101-2415 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการเกษตร
3101-2416 เครื่องจักรกลสนามกอลฟ
3101-2417 การวางแผนและการบริหารงานการเกษตร
3101-2418 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม
สาขาวิชาเครื่องกล

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

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(5)
(2)
(3)
(3)
(*)
(*)
(*)
(*)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
2
(3)
3
(5)
2
(2)
2
(2)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3101-2419
3101-4401
3101-4402
3101-4403
3101-4404

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 1
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 2
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 3
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 4

5. วิชาชีพสาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย
รหัส
ชื่อวิชา
3101-2501 งานเครื่องกลเรือพาณิชย
3101-2502 งานเครื่องกลไฟฟาเรือ
3101-2503 งานระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
3101-2504 งานเชื่อมประกอบและเครื่องมือกล
3101-2505 เครื่องจักรชวย 1
3101-2506 เครื่องจักรชวย 2
3101-2507 เครื่องสูบเรือและระบบทอทาง
3101-2508 ทักษะชาวเรือ
3101-2509 โครงสรางเรือ
3101-2510 การดํารงชีพในเรือและการชวยชีวิต
3101-2511 การปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องตน
3101-2512 ฝกภาคทะเล
3101-2513 การซอมบํารุงเครื่องจักรกลเรือ
3101-2514 อิเล็กทรอนิกสและการสื่อสารเรือ
3101-2515 ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี 1
3101-2516 ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี 2
3101-2517 กฎหมายพาณิชยนาวี
3101-2518 วายน้ํา
3101-2519 ศิลปปองกันตัว
3101-4501 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 1
3101-4502 ปฏิบตั ิงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 2
3101-4503 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 3
3101-4504 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 4

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

2
5
5
4
4

(3)
(*)
(*)
(*)
(*)

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
2
(2)
2
(2)
3
(3)
2
(2)
2
(2)
*
(*)
*
(*)
*
(*)
3
(5)
3
(5)
2
(3)
2
(3)
2
(2)
1
(2)
1
(2)
5
(*)
5
(*)
4
(*)
4
(*)
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หมายเหตุ นักศึกษาตองผานการฝกอบรม หลักสูตรพิเศษของกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
เพื่อใหสามารถลงปฏิบัติการในเรือไดตามมาตรฐานขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ
(IMO) ดังตอไปนี้
1. การปองกันและดับไฟ
2. การดํารงชีพในทะเล
3. ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในเรือ
4. การปฐมพยาบาล 1
6. วิชาชีพสาขางานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต
รหัส
ชื่อวิชา
3101-2601 การวิเคราะหความเสียหายของเครื่องยนต
3101-2602 เทคโนโลยีการซอมตัวถังรถยนต
3101-2603 เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต
3101-2604 เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอรกลาส
3101-2605 การซอมสีและพนสีรถยนต
3101-2606 ปญหาพิเศษงานซอมสีรถยนต
3101-2607 ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
3101-2608 การประกันภัยรถยนต
3101-2609 ธุรกิจศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
3101-2610 การบริหารศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
3101-2611 งานบริการตัวถังและสีรถยนต
3101-4601 ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต 1
3101-4602 ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต 2
3101-4603 ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต 3
3101-4604 ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต 4

สาขาวิชาเครื่องกล

หนวยกิต (ชั่วโมง)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
3
(5)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
2
(2)
3
(*)
5
(*)
5
(*)
4
(*)
4
(*)
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7. วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
รหัส
ชื่อวิชา
หนวยกิต (ชั่วโมง)
3100-0221 เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
2
(3)
3100-0222 จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน
2
(3)
3100-0223 กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
3
(3)
3100-0224 เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย
3
(5)
3100-0225 เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
2
(3)
3100-0226 เทคนิคการควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน 2
(3)
3100-0227 เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
2
(4)
3100-0228 เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค
2
(3)
สําหรับการเรียนการสอนระบบทวิภาคีใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการ วิเคราะห
จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา กําหนดแผนการฝกและการประเมินผล โดยใชเวลาไมนอยกวา
40 ชั่วโมงมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 โครงการ
รหัส
ชื่อวิชา
3101-6001 โครงการ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชา

4 หนวยกิต
หนวยกิต (ชั่วโมง)
4
(*)
6 หนวยกิต
จากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

4. ฝกงาน (ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน)
ใหสถานศึกษานํารายวิชาในหมวดวิชาชีพไปจัดฝกในสถานประกอบการ อยางนอย 1 ภาคเรียน
5. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 120 ชั่วโมง
ใหจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนละ 40 ชั่วโมง รวมไมนอยกวา 120 ชั่วโมง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546
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จุดประสงค มาตรฐานและคําอธิบายรายวิชา
3101-0001 งานเครื่องยนตเล็ก

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตเล็ก
2. เพื่อใหมีทักษะในการถอดประกอบ ตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของและซอม
เครื่องยนตเล็ก
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตเล็ก
2. ตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของเครื่องยนตเล็ก
3. บํารุงรักษาและบริการระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตเล็ก
4. ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตเล็ก และ ติดเครื่องยนตทํางานได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การทํางาน การใชเครื่องมือ การถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นสวนของระบบตางๆ
การปรับแตง และการบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กแกสโซลีน และ ดีเซล รวมทั้งประมาณราคาคาบริการ
3101-0002 งานจักรยานยนต

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานรถจักรยานยนต
2. เพื่อใหมีทักษะถอดประกอบ ตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของและซอมรถจักรยานยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ตรงตอเวลา มีนิสัยซื่อสัตย ประหยัด และปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของรถจักรยานยนต
2. ตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของของรถจักรยานยนต
3. บํารุงรักษาและบริการระบบตาง ๆ ของรถจักรยานยนต
4. ถอดประกอบชิ้นสวนรถจักรยานยนตและติดเครื่องยนตทํางานได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การทํางาน การใชเครื่องมือ การถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นสวนของ ระบบตาง ๆ
การปรับแตงและการบํารุงรักษารถจักรยานยนต รวมทั้งประมาณราคาคาบริการ

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3101-0003 งานเครื่องยนตแกสโซลีน

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน
2. เพื่อใหมีทักษะถอดประกอบ ตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของ และ ซอมเครื่องยนตแกส
โซลีน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน
2. ตรวจ วิเคราะห แกไข ปญหาขอขัดของ ของเครื่องยนตแกสโซลีน
3. บํารุงรักษาและบริการระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตแกสโซลีน
4. ถอด-ประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตแกสโซลีนและติดเครื่องยนตทํางาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การทํางาน การใชเครื่องมือ การถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นสวน ของระบบตาง ๆ
การติดเครื่องยนต การปรับแตง และการบํารุงรักษาเครื่องยนตแกสโซลีน
3101-0004 เครื่องยนตดีเซล

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับ โครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตดีเซล
2. เพื่อใหมีทักษะถอดประกอบ ตรวจวิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของและซอม
เครื่องยนตดีเซล
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางาน มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัด และ ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตดีเซล
2. ตรวจ วิเคราะห แกไข ปญหาขอขัดของของเครื่องยนตดีเซล
3. บํารุงรักษาและบริการระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตดีเซล
4. ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซลและติดเครื่องยนตทํางานได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การทํางาน การใชเครื่องมือ การถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นสวนของระบบตาง ๆ
การติดตั้งเครื่องยนต การปรับแตง และการบํารุงรักษาเครื่องยนตดีเซล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 15 ~
3101-2001 เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการสํารวจและพัฒนาแหลงเชื้อเพลิง กระบวนการกลั่นน้ํามันและ
ผลิตภัณฑจากการกลั่นและวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
2. เพื่อใหมีความสามารถในการจําแนกและเลือกใชเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นเหมาะสมกับ
เครื่องจักรกล
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการกระบวนการกลั่นและปรับปรุงคุณสมบัติน้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
2. จําแนกชนิด มาตรฐานและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
3. เลือกเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นไดเหมาะสมกับเครื่องจักรกลชนิดตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแหลงกําเนิดและชนิดของเชื้อเพลิง การสํารวจและพัฒนาแหลงเชื้อเพลิง โครงสรางอะตอมของ
สารไฮโดรคารบอน การวิเคราะหเชื้อเพลิงแข็งและการปรับปรุงคุณสมบัติกอนการใชงาน การทําน้ํามันดิบและ
เชื้อเพลิงแกสธรรมชาติใหบริสุทธิ์ กระบวนการกลั่นน้ํามันและผลิตภัณฑจาการกลั่น คุณสมบัติมาตรฐานของ
เชื้อเพลิง การเพิ่มคุณสมบัติเชื้อเพลิงเหลว จุดวาบไฟ คา Octane คา Cetane วัสดุหลอลื่นและประเภทวัสดุหลอ
ลื่น ความหนืด ดัชนีความหนืด การเพิ่มคุณสมบัติของวัสดุหลอลื่น เทคโนโลยีเชื้อเพลิงใหม การพัฒนา
อุตสาหกรรมปโตรเคมี
3101-2002 เครื่องยนตสันดาปภายใน

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
2. เพื่อใหสามารถคํานวณสวนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศ การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพของ
ความรอน
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและวิธีแกไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
2. คํานวณประสิทธิภาพทางความรอน
3. วิเคราะหปญหาที่เกิดจากมลภาวะยานยนต
4. วิเคราะหหาสวนประกอบของแกสไอเสียที่เกิดจากการสันดาป
5. คํานวณหาสวนผสมระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศ
สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 16 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเบื้องตนของเทอรโมไดนามิกส
และการประยุกตใชงานของเครื่องยนตสันดาป
ภายในวัฏจักรการทํางานของเครื่องยนต การผสมกันระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศ
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ประสิทธิภาพความรอน การฉีดเชื้อเพลิง การสันดาป โครงสรางลักษณะการออกแบบหองสันดาป การเกิด
มลภาวะจากยานยนต การแกไขการนอกของเครื่องยนต และการทํางานของเครื่องยนตโรตารี่
3101-2003 งานทดลองเครื่องกล

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางเครื่องกล
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชอุปกรณการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางเครื่องกลโดย
สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกับทฤษฏีได
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบ มีวินัยตรง
เวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางเครื่องกล
2. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุตามคูมือ
3. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกี่ยวกับสมรรถนะของเครื่องยนตตามคูมือ
4. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกี่ยวกับกลศาสตรของไหลตามคูมือ
5. ทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและสารหลอลื่นตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุสมรรถนะ
ของเครื่องยนต กลศาสตรของไหล เชื้อเพลิงและสารหลอลื่น
3101-2004 งานซอมเครื่องยนต

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเครื่องมือทดสอบ ตรวจวิเคราะหขอขัดของของเครื่องยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของและซอมเครื่องยนตแกสโซลีนและ
ดีเซล
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 17 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือทดสอบและหลักการตรวจวิเคราะหขอขัดของของเครื่องยนต
2. ใชเครื่องทดสอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของของเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
3. ซอมและปรับปรุงสภาพเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวิเคราะหขอขัดของของเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล โดยการใชประสาทสัมผัส
และใชเครื่องทดสอบการซอมและปรับปรุงสภาพเครื่องยนต ทดลองติดเครื่องยนต ทดสอบสมรรถนะของ
เครื่องยนตหลังการซอมและปรับปรุงสภาพแลว โดยใชเครื่องทดสอบชนิดตาง ๆ
3101-2005 งานสงกําลังยานยนต

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน และโครงสรางของระบบสงกําลัง
2. เพื่อใหมีทักษะในการ ตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขปญหาขัดของและซอมระบบสงกําลัง
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางของระบบสงกําลังยานยนต
2. ตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของของระบบสงกําลังยานยนต
3. บํารุงรักษาและบริการระบบสงกําลังยานยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางาน การใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ การถอด
ประกอบ ปรับแตง ซอม วิเคราะหขอขัดของและบํารุงรักษา ระบบสงกําลัง คลัตชอัตโนมัติ เกียรระบบ
ขับเคลื่อน 4 ลอ เกียรฟุลเลอร เกียรระบบขับเคลื่อนลอหนา เกียรโอเวอรไดรฟ เฟองทาย แบบตาง ๆ
3101-2006 งานเครื่องลางยานยนต

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางและหลักการทํางานของระบบรองรับน้ําหนัก ระบบบังคับเลี้ยว
และระบบเบรกรถยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขขอขัดของและซอม ระบบรองรับ
น้ําหนัก ระบบบังคับเลี้ยว และระบบเบรกรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 18 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางระบบเครื่องลางยานยนต
2. ตรวจวิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของของระบบเครื่องลางยานยนต
3. บํารุงรักษาและบริการระบบเครื่องลางยานยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของ ระบบรองรับน้ําหนัก Hydrau-Pnuematic,
air suspension และโชคไฟฟา ระบบบังคับเลี้ยว Power Steering เฟองสายพาน ตั้งศูนยลอ และ มุมบังคับเลี้ยว
สมดุลลอ ระบบเบรก 2 วงจร การแบง Load และระบบบังคับเลี้ยว 4 ลอ เบรกกําลังแบบสัญญาณ เบรกกําลัง
แบบแรงดัน ดีสเบรก ระบบเบรกไฟฟาและระบบปองกันการล็อกเบรก การบํารุงรักษา วิเคราะหและแกไข
ขอขัดของของระบบรองรับน้ําหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรกรถยนต
3101-2007 งานไฟฟายานยนต

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานและตรวจสอบ แกไขระบบไฟฟายานยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือตรวจวิเคราะห แกไข ปรับแตงขอขัดของของอุปกรณในระบบ
ไฟฟายานยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและตรวจสอบ แกไขระบบไฟฟายานยนต
2. วิเคราะหเปลี่ยนชิ้นสวนงานไฟฟายานยนตตามคูมือ
3. บริการระบบไฟฟายานยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชเครื่องมือวัด และทดสอบ เพื่อวิเคราะหขอขัดของในระบบจุดระเบิด ระบบ
ประจุไฟ ระบบแสงสวาง อุปกรณอํานวยความสะดวก ระบบควบคุม การฉีดเชื้อเพลิง ระบบ ควบคุมการสง
กําลังเครื่องยนต
3101-2008 วิศวกรรมยานยนต

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถคํานวณหาแรงที่มากระทํากับชิ้นสวนของยานยนต
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหลักษณะการทรงตัวของยานยนตขณะเคลื่อนที่
3. เพื่อใหสามารถคํานวณแรงขับเคลื่อนและแรงตานทานการขับเคลื่อน
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 19 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประยุกตระบบเชิงกลมาใชกับระบบยานยนต
2. คํานวณหาแรงที่มากระทํากับลูกสูบ กานสูบ ผนังกระบอกสูบ และเพลาขอเหวี่ยง
3. วิเคราะหลักษณะการทรงตัวของยานยนตขณะเคลื่อนที่ทางโคง
4. วิเคราะหแรงขับเคลื่อนและแรงตานการขับเคลื่อน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการนําเอาระบบเชิงกลมาประยุกตใชกับยานยนต การวิเคราะหแรงตาง ๆ
ที่มากระทํากับ
ชิ้นสวนของยานยนต แรงขับเคลื่อนและแรงตานทานในการเคลื่อนที่ สมรรถนะและคุณลักษณะยานยนต
การทางตัวของยานยนต ขณะที่เคลื่อนที่ไปในทางตรงและทางโคง การเลี้ยวและการบังคับเลี้ยว คุณลักษณะ
ของยาง ระบบรองรับและระบบเบรก ระบบสงกําลังผานคลัตช ระบบสงกําลังผานของเหลว เกียรอัตโนมัติ
และ Overdrive
3101-2009 งานแกปญหาเครื่องกล

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตหลักการและขอกําหนดในคูมือการบริการยานยนตของบริษัทผูผลิตมา
ใชแกปญหาในงานเครื่องกล
2. เพื่อใหมีทักษะการใชเครื่องวัดและทดสอบทําการ ตรวจ วิเคราะห แกไขปญหา ซอมระบบตาง ๆ
ในงานเครื่องกล
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. ประยุกตหลักการและขอกําหนดในคูมือการบริการยานยนตมาใชแกปญหาในงานเครื่องกล
2. ตรวจวิเคราะหปญหาเครื่องกล จากเครื่องทดสอบและเครื่องมือวัด
3. เปลี่ยนชิ้นสวนเครื่องกลตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ตรวจสอบ วิเคราะห แกไขขอขัดของ และตรวจซอมระบบตาง ๆ ของ เครื่องกล
โดยเนนประสาทสัมผัส การใชเครื่องมือทดสอบ เครื่องวิเคราะหสภาพและเครื่องมือพิเศษ ควบคูกับการใช
คูมือซอมและคากําหนดเฉพาะของเครื่องกล

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 20 ~
3101-2101 งานระบบควบคุมเครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของระบบควบคุมเครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อใหมีทักษะในการวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของ ซอมและปรับแตงระบบควบคุม
เครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
4. มีวินัย ตรงตอเวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบควบคุมเครื่องยนตดวยอิเล็กทรอนิกส
2. ตรวจสอบ วิเคราะหปญหา ซอมและปรับแตงระบบควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีนดวย
อิเล็กทรอนิกสไดตามที่คูมือกําหนด
3. ตรวจสอบ วิเคราะหปญหา ซอมและปรับแตงระบบควบคุมเครื่องยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส
ไดตามที่คูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การตรวจสอบ การวิเคราะหปญหา การซอมและการ
ปรับแตงอุปกรณระบบควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส
3101-2102 งานทดสอบปมและหัวฉีด

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานและการทดสอบปมและหัวฉีดของเครื่องยนตดีเซล
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแตงปมเชื้อเพลิง แรงดัน
สูงและ หัวฉีดของเครื่องยนตดีเซล
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการทดสอบปมและหัวฉีดของเครื่องยนตดีเซล
2. ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแตงปมเชื้อเพลิงแรงดันสูงแบบปมเรียงโดยใชเครื่องมือพิเศษ
3. ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแตงปมเชื้อเพลิงแรงดันสูง แบบจานจายโดยใชเครื่องมือพิเศษ
4. ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแตงหัวฉีดของเครื่องยนตดีเซลโดยใชเครื่องมือพิเศษ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การทํางาน การใชเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบ ถอดประกอบ ปรับแตง ปมเชื้อเพลิง
แรงดันสูงและหัวฉีดของเครื่องยนตดีเซล รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 21 ~
3101-2103 งานปรับอากาศยานยนต

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบปรับอากาศในยานยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการติดตั้ง การตรวจสอบวิเคราะหปญหา การบริการ การซอมอุปกรณในระบบ
ปรับอากาศยานยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงตอ
เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบปรับอากาศในยานยนต
2. ติดตั้งอุปกรณในระบบปรับอากาศยานยนต ไดตามที่คูมือกําหนด
3. ตรวจสอบวิเคราะหปญหาระบบปรับอากาศยานยนตไดตามที่คูมือกําหนด
4. ซอมและบริการระบบปรับอากาศยานยนต ไดตามที่คูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การติดตั้ง การตรวจสอบ การวิเคราะหปญหา การซอม
อุปกรณ การบริการ ระบบปรับอากาศยานยนต รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ
3101-2104 งานเกียรอัตโนมัติ

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของกระบวนเฟอง Planetary gear train การสงถายแรงบิดผาน
ของเหลว และหลักการทํางานของเกียรอัตโนมัติ
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาและบริการ
เกียรอัตโนมัติ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ มีวินัย ตรงตอเวลา และ
ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของกระบวนเฟอง Planetary gear train และหลักการทํางานของเกียร
อัตโนมัติ
2. ตรวจสอบและวิเคราะหปญหาของเกียรอัตโนมัติไดตามที่คูมือกําหนด
3. ใชเครื่องมือพิเศษถอดประกอบ ตรวจซอมเกียรอัตโนมัติไดตามที่คูมือกําหนด
4. บริการเกียรอัตโนมัติไดตามที่คูมือกําหนด

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 22 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของกระบวนเฟอง Planetary gear train การสงถายแรงบิด
ผานของเหลว การทํางานของเกียรอัตโนมัติแบบตาง ๆ การใชเครื่องมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจสอบ
วิเคราะหปญหาและบริการเกียรอัตโนมัติ
3101-2105 งานซอมเครื่องยนตแกสโซลีน

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาของเครื่องยนตแกสโซลีน
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือ และ เครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบ วิเคราะหปญหา
3. ถอดประกอบ ตรวจวัดชิ้นสวน ปรับแตงและแกไขขอขัดของของเครื่องยนตแกสโซลีน
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงตอ
เวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาของเครื่องยนตแกสโซลีน
2. ใชเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาของเครื่องยนตแกสโซลีนไดตามที่คูมือกําหนด
3. ใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจวัดชิ้นสวนปรับแตงและแกไขปญหา
ขอขัดของในระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตแกสโซลีนไดตามที่คูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบ วิเคราะหปญหา การถอดประกอบ การตรวจวัดชิ้นสวน
การปรับแตง และการแกไขขอขัดของในระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตแกสโซลีน
3101-2106 งานซอมเครื่องยนตดีเซล

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจสอบวิเคราะหปญหาของเครื่องยนตดีเซล
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษตรวจสอบวิเคราะหปญหา ถอดประกอบ
ตรวจสอบชิ้นสวน ปรับแตงและแกไขขอขัดของของเครื่องยนตดีเซล
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงตอ
เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 23 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจสอบวิเคราะหปญหาของเครื่องยนตดีเซล
2. ใชเครื่องมือพิเศษตรวจสอบ วิเคราะหปญหาของเครื่องยนตดีเซลไดตามที่คูมือกําหนด
3. ใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ถอดประกอบ ตรวจวัดชิ้นสวน ปรับแตงและแกไขขอขัดของใน
ระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตดีเซล ไดตามที่คูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบ วิเคราะหปญหา การถอดประกอบ การตรวจวัดชิ้นสวน
การปรับแตง และการแกไขขอขัดของในระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตดีเซล
3101-2107 เทคโนโลยียานยนตสมัยใหม

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจในหนาที่ และ การทํางานของอุปกรณอํานวยความสะดวกในยานยนต
และอุปกรณเพื่อความปลอดภัย ที่ทํางานโดยใชเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม
2. เพื่อใหมีทักษะในการคนควา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต
3. เพื่อตระหนักถึงความสําคัญในการติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจการทํางานและหนาที่ ของอุปกรณอํานวยความสะดวกในยานยนต
2. รายงานการคนควา ติดตาม การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนต
3. รายงานหนาที่และหลักการทํางานของอุปกรณ ตาง ๆ ที่ทํางานโดยใชเทคโนโลยียานยนต
สมัยใหม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความกาวหนาทางเทคโนโลยีของยานยนต เครื่องยนต อุปกรณประกอบ อุปกรณอํานวย-ความ
สะดวกและอุปกรณเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งระบบควบคุมตางๆ ของยานยนต ที่ทํางานโดยใชเทคโนโลยี
สมัยใหม
3101-2108 งานปรับแตงเครื่องยนต

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการตรวจวัด วิเคราะหและปรับแตงเครื่องยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือพิเศษ ตรวจวัด วิเคราะหและปรับแตงเครื่องยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงตอ
เวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการตรวจวัด วิเคราะหและปรับแตงเครื่องยนต
2. ใชเครื่องมือพิเศษ ตรวจวัด วิเคราะหและปรับแตงเครื่องยนตแกสโซลีนไดตามที่คูมือกําหนด
3. ใชเครื่องมือพิเศษ ตรวจวัด วิเคราะหและปรับแตงเครื่องยนตดีเซลไดตามที่คูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือพิเศษตรวจวัดวิเคราะหและปรับแตงอุปกรณในระบบ
ตางๆ ของเครื่องยนต การตรวจวัดและวิเคราะหกําลังอัดและการรั่วของกําลังอัด การวิเคราะหอุปกรณใน
ระบบจุดระเบิดอุปกรณในระบบจายเชื้อเพลิงและการวิเคราะหสภาพไอเสีย เพื่อปรับแตงเครื่องยนตใหอยูใน
สภาพสมบูรณ
3101-2109 งานอิเล็กทรอนิกสยานยนต

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางอุปกรณวงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐานที่ใชกับยานยนตและการ
ทํางานของวงจรทางอิเล็กทรอนิกสในระบบตาง ๆ
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจวิเคราะหแกไขขอขัดของวงจรควบคุมทางอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ
โดยใชเครื่องมือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความเปนระเบียบเรียบรอย มีลําดับขั้นตอนในการทํางาน
ที่ถูกตองและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน โครงสรางอุปกรณ วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐานในยานยนต
2. ตรวจวิเคราะหแกไขขอขัดของของอุปกรณ วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐานที่ใชกับยานยนต วงจร
ทางอิเล็กทรอนิกสในระบบตาง ๆ
3. ตรวจวิเคราะหแกไขขอขัดของ วงจรควบคุมทางอิเล็กทรอนิกสแบบตางๆ โดยใชเครื่องมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง อุปกรณ วงจรอิเล็กทรอนิกสพื้นฐานของยานยนต การทํางาน
ของ วงจรทางอิเล็กทรอนิกสในระบบตาง ๆ การใชเครื่องมือตรวจวิเคราะห แกไขขอขัดของวงจรควบคุมทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบตาง ๆ
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3101-2110 วิศวกรรมดีเซล

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจ โครงสราง ชิ้นสวน และ หลักการทํางานของเครื่องยนตดีเซล
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบประจุไอดี ระบบไอเสีย มลพิษและการควบคุม
มลพิษ
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบระบายความรอน ระบบหลอลื่น ระบบสตารต
4. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของเทคโนโลยีใหมที่นํามาใชในเครื่องยนตดีเซล
5. ประยุกตความรูไปใชในการวิเคราะหปญหาขอขัดของของเครื่องยนตดีเซล
6. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางานที่ดี มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา ใชเวลาวาง ใหเกิดประโยชน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องยนตดีเซล
2. วิเคราะหโครงสราง ชิ้นสวน ที่มีผลตอการทํางานของเครื่องยนตดีเซล
3. วิเคราะหสภาพการทํางานของกระบวนการเผาไหม ระบบควบคุมการจายน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบ
ไอดี ระบบไอเสีย ระบบระบายความรอนที่มีผลตอการเกิดมลพิษ และความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
4. วิเคราะหสภาพการทํางานของระบบหลอลื่น ระบบสตารต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสราง ชิ้นสวน หลักการทํางานของเครื่องยนตดีเซล หองเผาไหม กระบวนการเผาไหม ระบบ
น้ํามันเชื้อเพลิง ระบบควบคุมความเร็ว ระบบควบคุมการจายน้ํามันเชื้อเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกส และอื่นๆ ความ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบประจุไอดี ระบบไอเสีย มลพิษและการควบคุมมลพิษ ระบบระบายความรอน
ระบบหลอลื่น ระบบ สตารต รวมทั้งเทคโนโลยีใหมในเครื่องยนตดีเซล
3101-2111 งานตัวถังรถยนต

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานและโครงสรางตัวถังรถยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจซอมและบริการงานตัวถังรถยนต การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ
การคิดประมาณราคาคาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางานที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย และมีจิตสํานึกในการ
รักษาสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางตัวถังรถยนต
2. ตรวจซอมและบริการงานตัวถังรถยนตโดยใชเครื่องมือ และเครื่องมือพิเศษ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตัวถังรถยนต การตรวจซอมและบริการตัวถังรถยนต การเคาะปะผุ การ
ปรับปรุงสภาพชิ้นสวนที่ชํารุด การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือในการซอมตัวถังรถยนต และ การคิด
ประมาณราคาคาบริการ
3101-2112 งานสีรถยนต

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจ หลักการเลือกใชวัสดุงานสีรถยนต และการตรวจซอมสีรถยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจซอมและบริการงานสีรถยนต การใชการบํารุงรักษาเครื่องมือ และการ
คิดประมาณราคาคาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเลือกใชวัสดุงานสีรถยนต และการตรวจซอมสีรถยนต
2. ตรวจซอมและบริการงานสีรถยนต โดยใชวัสดุและเครื่องมือ ไดตามที่คูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชวัสดุในงานสีรถยนต การตรวจซอมและบริการงานสีรถยนต การลอก
สี การเตรียมพื้นผิวงาน การโปวสี การติดกระดาษกาว การผสมสี การพนสี การขัดสี การบํารุงรักษาสีรถยนต
และการคิดประมาณราคาคาบริการ
3101-2113 งานเชื้อเพลิงแกสยานยนต

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการติดตั้งอุปกรณเชื้อเพลิงแกสยานยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการติดตั้งชิ้นสวน อุปกรณ การปรับแตง และ ปรับปรุงสภาพเครื่องยนต
ใหเหมาะสมกับการใชเชื้อเพลิงแกส
3. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจซอมบํารุงรักษาและวิเคราะหปญหาการทํางานระบบเชื้อเพลิงแกส
ยานยนต
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานและการติดตั้งอุปกรณเชื้อเพลิงแกสยานยนต
2. ติดตั้งชิ้นสวนอุปกรณ ปรับแตงและปรับปรุงสภาพเครื่องยนตใชเชื้อเพลิงแกสใหเปนไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของ
3. ตรวจซอมบํารุงรักษาและวิเคราะหปญหาการทํางานระบบเชื้อเพลิงแกสยานยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของเชื้อเพลิงแกส หลักการทํางาน การติดตั้งชิ้นสวนอุปกรณ การ
ปรับแตงและการปรับปรุงสภาพเครื่องยนตใหเหมาะสมกับการใชเชื้อเพลิงแกส การตรวจซอมบํารุงรักษา และ
วิเคราะหปญหาการทํางานระบบเชื้อเพลิงแกส กฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชและการติดตั้งอุปกรณแกสยาน
ยนต การประมาณราคาคาบริการ
3101-2114 งานเครื่องมือกลยานยนต

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือกลชนิดตางๆ ที่ใชในการ
ปรับปรุงสภาพยานยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการใชเครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือกลชนิดตางๆ ในการปรับปรุงสภาพยาน
ยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือกลที่ใชในการปรับปรุงสภาพยานยนต
2. ใชเครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือกลชนิดตาง ๆ ในการปรับปรุงสภาพยานยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือกลชางยนตชนิดตางๆ ในการปรับปรุงสภาพ
ยานยนต และ การประมาณราคาคาบริการ
3101-2115 งานประดับยนต

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเลือกใชวัสดุ อุปกรณประดับยนต อุปกรณตกแตงเครื่องเสียง
รถยนต อุปกรณกันขโมย อุปกรณอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในยานยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการติดตั้งอุปกรณประดับยนต อุปกรณตกแตงเครื่องเสียงรถยนต อุปกรณกัน
ขโมย อุปกรณอํานวยความสะดวกและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยในรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ ถูกตองและปลอดภัย
สาขาวิชาเครื่องกล
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการติดตั้ง ตกแตงอุปกรณประดับยนต
2. ติดตั้งอุปกรณประดับยนต อุปกรณตกแตง เครื่องเสียงรถยนต อุปกรณกันขโมย อุปกรณอํานวย
ความสะดวก และความปลอดภัยในรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและการติดตั้งอุปกรณประดับยนต อุปกรณตกแตง การติดฟลม
กรองแสง สติกเกอร เครื่องเสียงรถยนต อุปกรณกันขโมย อุปกรณอํานวยความสะดวก และอุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัยในรถยนต รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ
3101-2116 งานบริการยานยนต

3

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการประยุกตความรูเพื่อใชในการตรวจซอมและบริการยานยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจซอมบริการ บํารุงรักษา เปลี่ยนชิ้นสวนในระบบตางๆ ของยานยนต
และการตรวจสอบคุณภาพงานหลังใหการบริการอยางเปนระบบ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัย ในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ ถูกตองและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประยุกตความรูในการตรวจซอมหรือบริการงานยานยนต
2. ตรวจซอมบริการ การบํารุงรักษา ในระบบตาง ๆ ของยานยนต เปลี่ยนชิ้นสวนตามที่คูมือ
กําหนด และการตรวจสอบคุณภาพงานหลังใหการบริการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตรวจซอม การบริการ การบํารุงรักษา การดัดแปลงแกไข การเปลี่ยนชิ้นสวน
อุปกรณตางๆ ของยานยนต การถอดประกอบและตรวจซอมตามที่คูมือกําหนด การตรวจสอบคุณภาพงาน
หลังใหบริการอยางเปนระบบ รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ
3101-4101 ปฏิบัติเทคนิคยานยนต 1

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการประยุกตความรูเพื่อใชในการตรวจซอมและบริการยานยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหารวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเทคนิคยานยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 29 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับยานยนต
2. วิเคราะหปญหา ตรวจซอมและบริการระบบฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีนและแบบอื่น ๆ ตามที่คูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหาขอขัดของ
การตรวจซอมและบริการ
เครื่องยนตแกสโซลีนที่ใชระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกสและแบบอื่นๆ
รวมทั้งปฏิบัติงานที่
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมเครื่องยนตแกสโซลีนดวยเครื่องมือที่ทันสมัย
3101-4102 ปฏิบัติเทคนิคยานยนต 2

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการประยุกตความรูเพื่อใชในการตรวจซอมและบริการยานยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหารวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเทคนิคยานยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับยานยนต
2. วิเคราะหปญหา ตรวจซอมและบริการระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซลและแบบอื่น ๆ ตามที่คูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหาขอขัดของ
การตรวจซอมและบริการ
เครื่องยนตดีเซล ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงแบบกลไก ระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
รวมทั้งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมเครื่องยนตดีเซล ดวยเครื่องมือที่ทันสมัย
3101-4103 ปฏิบัติเทคนิคยานยนต 3

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการประยุกตความรูเพื่อใชในการตรวจซอมและบริการยานยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหารวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเทคนิคยานยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับยานยนต
2. วิเคราะหปญหา ตรวจซอมและบริการระบบปรับอากาศและแบบอื่น ๆ ตามที่คูมือกําหนด

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 30 ~
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจซอมและบริการระบบ
ไฟฟารถยนต อุปกรณอํานวยความสะดวก อุปกรณเพื่อความปลอดภัย ระบบปรับอากาศรถยนต เทคโนโลยี
ใหมไฟฟารถยนต ดวยเครื่องมือที่ทันสมัย
3101-4104 ปฏิบัติเทคนิคยานยนต 4

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการประยุกตความรูเพื่อใชในการตรวจซอมและบริการยานยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหารวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเทคนิคยานยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับยานยนต
2. วิเคราะหปญหา ตรวจซอมและบริการเกียรอัตโนมัติ และแบบอื่น ๆ ตามที่คูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจซอมและบริการระบบสง
กําลังและเครื่องลางรถยนต ระบบเกียรธรรมดา เกียรอัตโนมัติ ระบบเบรก ระบบรองรับน้ําหนัก รวมทั้ง
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมระบบสงกําลังและเครื่องลางรถยนต ดวยเครื่องมือที่ทันสมัย
3101-2201 งานบริการเทคโนโลยีเครื่องกลตนกําลัง

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครื่องกลตนกําลัง
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหวัฏจักรของเครื่องกลตนกําลังและการวัดสมรรถนะ
3. เพื่อใหมีทักษะในการบริการและบํารุงรักษาเครื่องกลตนกําลัง
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงตอ
เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครื่องกลตนกําลัง
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องกลตนกําลัง
3. วิเคราะหประสิทธิภาพของเครื่องกลตนกําลัง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 31 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานการบริการและบํารุงรักษาเทคโนโลยีเครื่องกลตนกําลังในงานอุตสาหกรรม
ประเภทเครื่องตนกําลังดีเซล วิเคราะหวัฏจักรของเครื่องกลตนกําลังและการวัดสมรรถนะ
3101-2202 งานบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหมีทักษะในการบริการ และบํารุงรักษาระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงตอ
เวลา และตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
2. บริการ ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
3. ติดตั้งอุปกรณระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม การใชไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพ การติดตั้ง
ตรวจสอบสภาพการใชงานและการบํารุงรักษาระบบไอน้ํา
3101-2203 งานบริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหมีทักษะในการปฏิบัติงานบริการและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงตอ
เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. บริการ ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบการทําความเย็นอุตสาหกรรม
3. ติดตั้งอุปกรณระบบการทําความเย็นอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและการบริการระบบการทําความเย็นในงานอุตสาหกรรม การ
ติดตั้งและการบํารุงรักษา

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 32 ~
3101-2204 งานบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหมีทักษะในการปฏิบัติงานบริการและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงตอ
เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. บริการ ตรวจสอบ และ บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
3. ติดตั้งอุปกรณเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานบริการเครื่องปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม การติดตั้ง และ การบํารุงรักษา
อุปกรณ
3101-2205 งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหมีทักษะในการปฏิบัติงานการใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงตอ
เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใช บํารุงรักษาและติดตั้งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
3. ติดตั้งอุปกรณเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทํางาน การใช และ บํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม การ
ติดตั้งมอเตอรไฟฟา เครื่องอัดอากาศ เครื่องทําสุญญากาศ เครื่องสูบ เครื่องเชื่อม เครื่องกลึง เครื่องไส
เครื่องกัด
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3101-2206 งานบํารุงรักษานิวเมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบํารุงรักษานิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหมีทักษะในการปฏิบัติงานบํารุงรักษานิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี ปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด มีวินัย ตรงตอ
เวลาและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบํารุงรักษาระบบนิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
2. บํารุงรักษาระบบนิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสหกรรม
3. ติดตั้งอุปกรณนิวเมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบํารุงรักษานิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม การติดตั้ง
อุปกรณนิวเมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
3101-2207 กระบวนการผลิต

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมตาง ๆ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการในการวางแผนการผลิต และจัดการผลิตในโรงงาน
3. เพื่อใหสามารถตรวจสอบและแกปญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต
4. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพ
5. เพื่อใหมีความตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2. วางแผนการผลิต และจัดการผลิตในโรงงาน
3. จัดกลุมควบคุมคุณภาพในโรงงาน
4. ตรวจสอบ วิเคราะหปญหาการผลิต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมน้ําตาล อุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมไม อุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ปจจัยการพัฒนาอุตสาหกรรม โครงสรางการ
จัดการผลิต การวางแผนการผลิตและพัฒนาการผลิต การขนถายวัสดุ เทคนิคการผลิตและการควบคุมระบบ
การผลิตแบบหาคาที่เหมาะสม (Optimization) เทคนิคโครงงาน (Scheduling technique) แผนภูมิสายงาน
(Flow chart) แผนภูมิกระบวนการผลิต (Process chart) การวิเคราะหปญหาการผลิตโดยใชลิเนียรโปรแกรมมิง
(linear programming) เทคนิคการควบคุมคุณภาพ การควบคุมสตอก วัตถุดิบและผลิตภัณฑ ความสัมพันธ
ระหวางอัตราการผลิตกับกยศาสตร (ergonomic) ในงานอุตสาหกรรมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3101-2208 การสงถายความรอน

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสงถายความรอนโดยการนํา การพาและการแผรังสี
2. เพื่อใหเขาใจการประยุกตหลักการถายเทความรอนในงานอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีความตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสงถายความรอนโดยการนํา การพาและการแผรังสี
2. เขาใจหลักการทํางานของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
3. เลือกใชวัสดุ อุปกรณในระบบสงถายความรอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการสงถายความรอน วิธีการสงถายความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังสี
คุณสมบัติและลักษณะของวัสดุในการสงถายความรอน ฉนวนความรอน อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน และ
การเลือกใชวัสดุและอุปกรณ รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3101-2209 การทําความเย็นอุตสาหกรรม

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหสามารถคํานวณสมรรถนะการทําความเย็น
3. เพื่อใหมีความเขาใจมาตรฐานการติดตั้งระบบเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
4. เพื่อใหมีความตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
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มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. จําแนกมาตรฐานการติดตั้งระบบเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
3. วิเคราะหสมรรถนะการทําเย็น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเบื้องตนของวัฏจักรการทําความเย็น วิเคราะหวัฏจักรการอัดไอ วัฏจักรการทําความ
เย็นแบบตาง ๆ ระบบการทําความเย็นโดยตรง ระบบการทําความเย็นโดยออม สารทําความเย็น อุปกรณและ
สวนประกอบของระบบการทําความเย็น อุปกรณควบคุมระบบการทําความเย็น มาตรฐานระบบการติดตั้ง
ระบบเครื่องทําความเย็นและอุปกรณ และของเสียที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3101-2210 การปรับอากาศอุตสาหกรรม

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของมาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศ
3. เพื่อใหสามารถคํานวณอัตราการทําความเย็นในระบบอุตสาหกรรม
4. เพื่อใหมีความตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปรับอากาศและมาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
2. วิเคราะหและคํานวณหาอัตราการทําความเย็น
3. วิเคราะหและหาวิธีการแกไขขอขัดของของระบบปรับอากาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการกระบวนการปรับอากาศ กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม แผนภูมิไซโคร
เมตริก (Psychometric chart) หลักการคํานวณอัตราการทําความเย็น (Cooling load) ระบบปรับอากาศแบบ
ตาง ๆ สวนประกอบระบบปรับอากาศ ระบบควบคุมการปรับอากาศ ระบบทอ ระบบการจายอากาศ การ
บํารุงรักษา และวิเคราะหขอขัดของระบบปรับอากาศ มาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศรวมทั้งผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม
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3101-2211 วิศวกรรมโรงตนกําลัง

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการประยุกตเทอรโมไดนามิกส การใช การบํารุงรักษาโรงตนกําลัง ไอ
น้ําอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหมีความสามารถในการคํานวณสมรรถนะของวัฏจักรโรงตนกําลัง
3. เพื่อใหมีความตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใช และบํารุงรักษาไอน้ํา โรงตนกําลังอยางมีประสิทธิภาพ
2. วิเคราะหการประยุกตเทอรโมไดนามิกสในโรงตนกําลัง
3. วิเคราะหสมรรถนะของวัฏจักรโรงตนกําลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการประยุกตเทอรโมไดนามิกส กระบวนการของไอน้ํา วิเคราะหวัฏจักรกําลังไอน้ํา หมอ
ไอน้ําและอุปกรณการผลิตกําลังงานจากเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบเทอรไบน กังหันแกส กังหันน้ํา การบํารุงรักษา
ระบบไอน้ําและการใชไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3101-2212 เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจลักษณะการทํางานของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2. เพื่อใหสามารถคํานวณสมรรถนะของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
4. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบํารุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
5. เพื่อใหมีความเขาใจการเลือกใชงานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
6. เพื่อใหมีความตระหนักถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การออกแบบ การบํารุงรักษาของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2. วิเคราะหสมรรถนะของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศเพื่อนํามาออกแบบระบบและบํารุงรักษา
3. เลือกใชงานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศใหเหมาะสมกับงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิด คุณลักษณะการทํางาน ระบบของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ การหาสมรรถนะของ
เครื่องสูบ และเครื่องอัดอากาศ การเลือกใชงาน การติดตั้ง และการบํารุงรักษา รวมทั้งมลภาวะเปนพิษกับ
สิ่งแวดลอม
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3101-2213 ชิ้นสวนเครื่องกล

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเคลื่อนที่ ความเร็วและการสงถายกําลังงานของชิ้นสวนเครื่องกล
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาคาแรงสงถายกําลังงานของชิ้นสวนเครื่องกลชนิดตางๆ
3. เพื่อใหสามารถคํานวณหาขนาดของชิ้นสวนเครื่องกล
4. เพื่อใหมีความตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเคลื่อนที่ ความเร็วและการสงถายกําลังของชิ้นสวนเครื่องกล
2. คํานวณหาคาแรงสงถายกําลังงานของชิ้นสวนเครื่องกลชนิดตางๆ
3. เพื่อใหสามารถคํานวณหาขนาดของชิ้นสวนเครื่องกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเคลื่อนที่ ความเร็วของชิ้นสวนเครื่องกล กระบวนการเฟอง ลูกเบี้ยว สายพาน ลิ่มสลัก
เพลาลิ่ม สปริง คลัตช การหาขนาดเพลา แบริ่ง ลูกปน และคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน
3101-2214 ระบบการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชพลังงานความรอนและไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทําบัญชีพลังงาน และการตรวจสอบพลังงาน
3. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
4. เพื่อใหมีความตระหนัก คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชพลังงานความรอน และไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมอยางมีประสิทธิภาพ
2. เขาใจหลักการทําบัญชีพลังงาน และการตรวจสอบพลังงาน
3. วิเคราะหและเลือกวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของระบบการใชพลังงานความรอน และไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม การทําบัญชี
พลังงาน การตรวจสอบ เก็บขอมูลและการวิเคราะหการใชพลังงาน การตรวจสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรอุปกรณ การปรับปรุงการใชพลังงาน การบํารุงรักษา และพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงานรวมทั้งการคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3101-4201 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 1

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการประยุกตความรูเพื่อใชในการบริการและบํารุงรักษาเครื่องกลตน
กําลัง
2. เพื่อใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหาวัฏจักรของเครื่องกลตนกําลังและการวัด
สมรรถนะ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับการบริการและบํารุงรักษาเครื่องกลตน
กําลัง
2. วิเคราะหปญหา ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกลตนกําลัง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจซอมและงาน
บริการเทคโนโลยีเครื่องกลตนกําลัง อุปกรณเพื่อความปลอดภัย
3101-4202 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 2

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการประยุกตความรูที่ใชในการบริการและบํารุงรักษาระบบไอน้ํา
อุตสาหกรรม
2. เพื่อใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหาในการบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีการทํางานของสถานประกอบการในการบริการและบํารุงรักษาระบบไอน้ํา
อุตสาหกรรม
2. วิเคราะหปญหา ตรวจสอบบริการและบํารุงรักษาระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจวัด
ประสิทธิภาพของระบบไอน้ําอุตสาหกรรมและงานบริการเครื่องมืออุปกรณเพื่อความปลอดภัยของระบบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546
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3101-4203 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 3

4

(*)

จุประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการประยุกตความรูที่ใชในการบริการและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็น
และปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหาในการบริการเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
อุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีการทํางานของสถานประกอบการในการบริการและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็น
และปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. วิเคราะหปญหา ตรวจสอบบริการและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจวัด
ประสิทธิภาพของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรมและงานบริการเครื่องมืออุปกรณเพื่อความ
ปลอดภัยของระบบ
3101-4204 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 4

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการประยุกตความรูที่ใชในการบริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมนิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
2. เพื่อใหมีทักษะในการวางแผนวิเคราะหแกปญหาในการบริการเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
นิวเมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีการทํางานของสถานประกอบการในการบริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมนิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
2. วิเคราะหปญหา ตรวจสอบ
บริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม นิวเมติกส
และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการตรวจสอบ วิเคราะหปญหาขอขัดของ การตรวจวัด
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมนิวเมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรมและงานบริการเครื่องมือ
อุปกรณเพื่อความปลอดภัยของระบบ
3101-2301 งานติดตั้งเครื่องยนตเรือ

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการคํานวณระวางขับน้ํา การเลือกกําลังเครื่องยนตที่เหมาะสม
2. เพื่อใหสามารถเลือกขนาดความโตใบจักร เพลาใบจักร อุปกรณประจําเรือและกําหนดองศาเพลา
ใบจักรและชุดติดตั้งเครื่องยนต
3. เพื่อใหติดตั้งเครื่องยนตเรือและอุปกรณประจําเรือ
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานเปนกระบวนการ เปนระเบียบเรียบรอย ประณีตรอบคอบและ
ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคํานวณระวางขับน้ํา การเลือกกําลังเครื่องยนตที่เหมาะสม
2. คํานวณระวางขับน้ํา กําหนดขนาดเครื่องยนต อุปกรณติดตั้งเครื่องยนต และอุปกรณประจําเรือ
3. ประกอบ ติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องยนตเรือและอุปกรณประจําเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการติดตั้งเครื่องยนตเรือ
เทคนิคการคํานวณระวางขับน้ําของตัวเรือ
สัดสวนความสัมพันธระหวางขนาดรูปรางของเครื่องยนตกับขนาดรูปรางของตัวเรือ ความเร็วของเรือสัมพันธ
กับกําลังเครื่องยนต ความเหมาะสมของความโตใบจักรกับกําลังเครื่องยนต สัดสวนความโตใบจักรกับพิตช
(pitch) เทคนิคการติดตั้งแทนเครื่องยนต กระบอกเพลา เพลาใบจักร ระบบระบายความรอน ทอไอเสีย ระบบ
น้ํามันเชื้อเพลิง การขยายแบบหาศูนยเพลาใบจักร ติดตั้งกระบอกเพลา เพลา ใบจักร แทนเครื่องยนตเรือ พังงา
หางเสือ ระบบระบายความรอน ทอไอเสีย ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง อุปกรณประจําเรือ
3101-2302 เกียรเรือ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการสงถายกําลังของเฟองเกียรเรือแบบตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษในการถอดประกอบ และ ดัดแปลงเกียรเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบดวยความประณีตเรียบรอยและปลอดภัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 41 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการสงถายกําลังของเฟองเกียรเรือ
2. ตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบการทํางานของเกียรเรือ และอุปกรณ
3. บริการเกียรเรือ และอุปกรณตามระยะเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสงถายกําลังของเฟองแบบ Planetary Gear Traing คํานวณอัตราทด
ขบวนเฟอง หลักการสงถายกําลังดวยของเหลว การทํางานของเกียรเรือแบบ Reduction & Reversing Gear และ
Hydraulic Reduction & Reversing gear เครื่องควบคุมการทํางานของเกียร วิธีการดัดแปลงเกียรรถยนตเปน
เกียรเรือ หนาแปลน แบริ่ง เพลาใบจักร การถอดประกอบเกียรเรือแบบตาง ๆ โดยใชเครื่องมือและเครื่องมือ
พิเศษ ดัดแปลงเกียรรถยนตใหเปนเกียรเรือ หนาแปลน แบริ่ง เพลาใบจักร
3101-2303 ใบจักรเรือ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน ลักษณะของใบจักรและความสัมพันธกับตัวเรือ
2. เพื่อใหสามารถคํานวณหาความสัมพันธระหวางตัวเรือกับใบจักร
3. เพื่อใหสามารถเขียนแบบ การสมดุล การตีปรับพิตช และทดสอบประสิทธิภาพของใบจักร
4. เพื่อใหมีความประณีตรอบคอบในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน ลักษณะของใบจักรและความสัมพันธกับตัวเรือ
2. คํานวณหาความสัมพันธระหวางตัวเรือกับใบจักร ประสิทธิ์ภาพใบจักรเรือ
3. ทดสอบประสิทธิ์ภาพใบจักรเรือ
4. บํารุงรักษาและบริการใบจักรเรือตามระยะเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเลือกและทดสอบประสิทธิภาพใบจักร ชนิดของใบจักรเรือ คํานิยาม
ศัพทของใบจักร ความโตของใบจักรกับกําลังเครื่องยนต ความสัมพันธระหวางตัวเรือกับใบจักร การคํานวณ
พิทชใบจักร การเขียนแบบใบจักร การกัดกรอน และปรับแตงใบจักรที่ชํารุด การปรับพิทชใบจักร การหาอัตรา
เรียวรูดุมใบจักร การทํารองลิ่ม วิธีการยึดใบจักรกับเพลา การเขียนแบบใบจักร หาสมดุลของใบจักรแตงผิว
ใบจักร แตงความโตหนาใบ ตีปรับพิทชใบจักร เจาะรูดุมใบจักร ทํารองลิ่ม ยึดใบจักรกับเพลา ทดสอบ
ประสิทธิภาพใบจักร
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3101-2304 ไฟฟาในเรือ

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและกฎทางไฟฟาในเรือ การใชเครื่องมือวัดตรวจสอบทางไฟฟา
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบแกไขขอขัดของเครื่องกลไฟฟาและอุปกรณไฟฟาในเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและกฎทางไฟฟาที่ใชในเรือ
2. ตรวจสอบ วิเคราะหขอขัดของของระบบไฟฟาในเรือ
3. บํารุงรักษาระบบไฟฟาในเรือและบริการงานเครื่องกลไฟฟา และอุปกรณไฟฟาในเรือตาม
ระยะเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกฎพื้นฐานทางไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องมือวัด
และอุปกรณไฟฟา โครงสราง และชนิดของเครื่องกลไฟฟา การเลือกใช ตรวจสอบแกไขขอบกพรอง การจาย
กระแส แรงเคลื่อน การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา แผงควบคุม ไฟฟา
3101-2305 งานซอมเครื่องยนตเรือ

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการวิเคราะหระบบการทํางานตาง ๆ ของเครื่องยนตเรือ และหลักการทํางาน
ของเครื่องวิเคราะหทดสอบเครื่องยนต
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบวิเคราะหการทํางานของเครื่องยนตเรือ โดยใชประสาทสัมผัสและใช
เครื่อง ทดสอบหาขอบกพรองเพื่อซอมและปรับปรุงสภาพเครื่องยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางเปนระบบดวยความประณีตเรียบรอย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหระบบการทํางานของเครื่องยนตเรือ และเครื่องวิเคราะหทดสอบ
เครื่องยนต
2. ตรวจสอบวิเคราะหปญหาการทํางานของเครื่องยนตเรือดวยประสาทสัมผัสและเครื่องทดสอบ
3. ถอดซอมชิ้นสวนและอุปกรณเครื่องยนตเรือโดยใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ
4. ปรับแตงระบบตาง ๆ ของเครื่องยนตตามคูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานซอมและปรับปรุงสภาพเครื่องยนตเรือ ทดลองติดเครื่องยนต วิเคราะห
หาขอขัดของ ปรับแตงเครื่องยนตโดยใชประสาทสัมผัส และเครื่องทดสอบ ตรวจสอบระบบตาง ๆ ของ
เครื่องยนตเรือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 43 ~
3101-2306 การเขียนแบบและอานแบบเรือ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเขียนแบบและอานแบบเรือในลักษณะตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถเขียนแบบและขยายแบบสวนตาง ๆ ของตัวเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการอานแบบ เขียนแบบเรือและการวางเครื่องยนต
2. เขียนแบบและอานแบบเรือ ขยายแบบสวนตาง ๆ ของเรือตามแบบที่กําหนด
3. กําหนดตําแหนงเครื่องยนตและองศากระบอกเพลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเรือ รูปลายเสน รูปดานขาง รูปครึ่งซีก รูปตัดกง รูปตัด
แทนเครื่องยนต กระบอกเพลา หางเสือ ขยายแบบลายเสน ขยายแบบแทนเครื่องยนต กระบอกเพลา หางเสือ
3101-2307 ความตานทานและกําลังเรือ

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการคํานวณความตานทานและกําลังเรือ
2. เพื่อใหสามารถคํานวณความตานทานและกําลังเรือที่ออกแบบใหม
3. เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบประสิทธิผลจากความตานทานที่คํานวณได
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคํานวณความตานทานและกําลังเรือ
2. คํานวณหาความตานทานและกําลังเรือและวิเคราะหผลจากแบบจําลองเรือ
3. เปรียบเทียบประสิทธิผลความตานทานและกําลังเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการคํานวณความตานทานและกําลังเรือ ความตานทานของเรือ นิยามความตานทาน
ประเภทความตานทาน การคํานวณความตานทานของเรือที่ออกแบบใหม โดยคํานวณจากความตานทานของ
เรือเกา ที่มีรูปรางเหมือนกันและจากผลการทดลองจากแบบจําลองเรือ กฎการเปรียบเทียบ คํานวณกําลังมา
ประสิทธิผลจากความตานทานที่คํานวณได

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 44 ~
3101-2308 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจวิธีการคํานวณความตานทานและกําลังของเรือดวยวิธีการลากเรือจําลอง
2. เพื่อใหสามารถคํานวณความตานทานและกําลังของเรือดวยวิธีการตาง ๆ
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบความตานทาน เพื่อหากําลังของเครื่องยนตที่ใชกับเรือ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการคํานวณความตานทานและกําลังของเรือดวยวิธีการลากเรือจําลอง
2. คํานวณความตานทาน และกําลังเรือดวยวิธีการลากเรือจําลอง
3. คํานวณความตานทานและกําลังเรือจากตารางสําเร็จ
4. วิเคราะหเปรียบเทียบความตานทานเพื่อหากําลังเครื่องยนตเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณหาความตานทานและกําลังของเรืออยางละเอียด การคํานวณหากําลัง
ของเรือจากตารางสําเร็จการคํานวณหากําลังของเครื่องยนตที่ตองการใชกับเรือ
3101-2309 สัญญาณควบคุมการเดินเรือ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของการใชสัญญาณควบคุมการเดินเรือ การนําเรือเทียบทุน เทียบทา
2. เพื่อใหสามารถเดินเรือโดยใชสัญญาณและอุปกรณเดินเรือไดตามกฏการเดินเรือ
3. เพื่อใหมีความประณีตรอบคอบในการวางแผนการเดินเรือ การระวังความปลอดภัยในการเดินเรือ
การชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของการใชสัญญาณควบคุมการเดินเรือ การนําเรือเทียบทุน เทียบทา
2. เลือกใชสัญญาณควบคุมการเดินเรือในการสั่งการนําเรือ
3. วางแผนการเดินเรือตามแผนที่เดินเรือ
4. เดินเรือโดยใชสัญญาณและอุปกรณการเดินเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการใชสัญญาณควบคุมการเดินเรือ การนําเรือ การเทียบทุน
เทียบทา การใชเข็มทิศเดินเรือ เรดารโซนา วิทยุคมนาคมในการเดินเรือ เวลา กระแสน้ําอุตุนิยมวิทยาทางทะเล
การหาระยะทางจากแผนที่เดินเรือ พระราชบัญญัติการเดินเรือ สัญญาณควบคุมการเดินเรือทุนเครื่องหมาย การ
หาตําแหนงเรือ การวางแผนการเดินเรือ การสั่งการนําเรือ การถือทายเรือ การนําเรือเทียบทุน เทียบทา การชวย
คนตกน้ํา การดับเพลิง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 45 ~
3101-2310 งานทอในเรือ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของระบบงานทอและอุปกรณงานทอในเรือ
2. เพื่อใหสามารถติดตั้งอุปกรณงานทอตามแบบที่กําหนด
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหตรวจสอบและแกไขขอบกพรองในการติดตั้งและรอยรั่วที่เกิดขึ้น
4. เพื่อใหมีความประณีตรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบงานทอและอุปกรณงานทอในเรือ
2. เดินระบบทอและอุปกรณในเรือตามแบบที่กําหนด
3. ตรวจสอบสอบรอยรั่วและปองกันการสูญเสียภายในทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือในงานทอ การทําเกลียว การใชขอตอและอุปกรณใน
งานทอ การดัดทอ การคลี่แบบทอ การตอหนาแปลนทอ การติดตั้งทอ เทคนิคการเดินทอและตรวจสอบรอยรั่ว
อุปกรณจับยึดทอ การปองกันการสูญเสียภายในทอ
3101-2311 เครื่องมือวัดและระบบควบคุม

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบควบคุมอานคาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหคาตาง ๆ จากการอานเครื่องมือวัด
3. เพื่อใหเห็นความสําคัญของการวัดคาและระบบควบคุมตาง ๆ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบควบคุม การอานคาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
2. อานคาจากเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
3. วิเคราะหคาจากเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
4. ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติพื้นฐานในเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องวัดและควบคุมทางดานไฟฟา เครื่องวัดความดัน อุณหภูมิ ระดับ
ของเหลว อัตราการไหล ความเร็วรอบ ระบบควบคุมวงจร เครื่องมือวัดและอุปกรณตรวจจับสัญญาณ การ
ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติพื้นฐานในเรือ

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 46 ~
3101-2312 งานเครื่องมือกลเรือ

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการเลือกใช การใช การบํารุงรักษา การผลิตและซอมดวยเครื่องมือกล
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชเครื่องมือกลในการผลิตและซอมชิ้นสวนอุปกรณงานเครื่องกลเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานเปนระบบ เปนระเบียบเรียบรอย ประณีต รอบคอบและ ปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเลือกใช การใช การบํารุงรักษา การผลิตและซอมชิ้นงานดวยเครื่องมือกล
2. เลือกใชเครื่องมือกลในการผลิตและซอมชิ้นสวนอุปกรณงานเครื่องกลเรือไดเหมาะสมกับงาน
3. ผลิต ซอม ปรับปรุงสภาพชิ้นสวนและอุปกรณประจําเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตและซอมชิ้นงานดวยเครื่องมือกล สวนประกอบลักษณะการใช
งาน การบํารุงรักษาเครื่องมือกล เครื่องกลึง เครื่องตัด เครื่องกัด เครื่องไส เครื่องเลื่อยกล เครื่องเจาะ การ
เลือกใชความเร็วตัด ความเร็วรอบ อัตราการปอน อุปกรณจับยึด
3101-2313 การขนถายวัสดุในเรือ

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบการขนถายวัสดุ อุปกรณขนถายวัสดุ
2. เพื่อใหสามารถเลือกใชอุปกรณการขนถายวัสดุใหเหมาะสมกับงาน
3. เพื่อใหเห็นความสําคัญของการประหยัด ความเร็วและความปลอดภัยในการทํางาน
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบการขนถายวัสดุ อุปกรณขนถายวัสดุ
2. ออกแบบ วางแผนและจัดระบบการขนถายวัสดุอุปกรณประเภทตาง ๆ ในเรือ
3. เลือกใชอุปกรณการขนถายวัสดุไดเหมาะสมกับงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานของระบบการขนถายวัสดุ อุปกรณขนถายวัสดุในเรือ ความหมายของการขน
ถาย กฎการขนถายระบบการขนถาย อุปกรณการขนถายวัสดุในงานเรือ รอก สลิง กวาน เครน สายพานลําเบียง
การขนถายของเหลวในเรือ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 47 ~
3101-2314 ทฤษฎีเรือ

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการออกแบบเรือ โครงสรางเรือ คุณสมบัติการทรงตัวของเรือแบบตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถวิเคราะหคุณสมบัติตัวเรือแบบตาง ๆ และเลือกแบบใหเหมาะสมกับการขับเคลื่อน
และกําลัง
3. เพื่อใหเห็นความสําคัญของการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการออกแบบเรือ โครงสรางเรือ คุณสมบัติ การทรงตัวของเรือแบบตาง ๆ
2. วิเคราะหคุณสมบัติตัวเรือแบบตาง ๆ และเลือกแบบใหเหมาะสมกับการขับเคลื่อนและกําลัง
3. ออกแบบโครงสราง ตัวเรือใหเหมาะสมกับการขับเคลื่อนและกําลังมา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเรือ โครงสรางเรือ คุณสมบัติ การทรงตัวของเรือแบบตาง ๆ สวน
ประกอบโครงสรางเรือ คุณสมบัติของเรือแบบตางๆ การทรงตัวของเรือ ความตานทานของตัวเรือ ทฤษฎีการ
ขับเคลื่อน กําลังมา และประสิทธิภาพของใบจักรเรือ
3101-2315 บุคคลประจําเรือ

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจกฎขอบังคับขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ
2. เพื่อใหมีความเขาใจบทบาทหนาที่ของคนประจําเรือ การชวยชีวิต การดับไฟ การดํารงชีพ และ
การปฐมพยาบาลในทะเล
3. เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตและปฏิบัติงานในเรือยามปกติและเมื่อเกิดเหตุการณคับขัน
4. เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยของบุคคลประจําเรือ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกฎขอบังคับขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ
2. จัดระบบการปองกันและแกปญหาอัคคีภัย การชวยชีวิต การดํารงชีวิตและการปฐมพยาบาลใน
ทะเล
3. กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคคลประจําเรือในตําแหนงตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการเดินเรือ
กฎขอบังคับขององคกรทางทะเลระหวาง
ประเทศ ไฟ และการดับไฟ การชวยชีวิต การดํารงชีพและการปฐมพยาบาลในทะเล อัตรากําลังพลในเรือ
หนาที่ และความรับผิดชอบของคนประจําเรือในตําแหนงตาง ๆ

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 48 ~
3101-4301 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 1

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับเรือ
2. เพื่อใหสามารถบํารุงรักษา ติดตั้งและบริการเครื่องยนตเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบรอบคอบตรงตอเวลา รักษาความสะอาด คํานึงถึงการ
รักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับเรือ
2. ติดตั้งอุปกรณและบริการเครื่องยนตเรือตามแบบกําหนด
3. ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของเครื่องยนตตามคูมือที่กําหนด
4. ซอมและบริการงานเครื่องยนตเรือตามคูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับงานติดตั้งและบริการเครื่องยนตเรือ
3101-4302 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 2

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ
2. เพื่อใหสามารถติดตั้ง ซอมและบริการเครื่องยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบรอบคอบตรงตอเวลา รักษาความสะอาด คํานึงถึงการ
รักษาสภาพแวดลอมและ ความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ
2. ติดตั้งอุปกรณ และบริการเครื่องยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือตามคูมือ
3. ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของเครื่องยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือตามคูมือ
4. ซอมและบริการเครื่องยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับงานติดตั้ง บริการเครื่องยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 49 ~
3101-4303 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 3

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ
2. เพื่อใหสามารถติดตั้ง ซอมและบริการระบบไฟฟาเรือและเครื่องมืออุปกรณไฟฟาในเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด คํานึงถึง
การรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ
2. ติดตั้ง ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ ซอมและบริการระบบไฟฟาเรือตามคูมือ
3. ติดตั้ง ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ ซอมและบริการเครื่องมืออุปกรณไฟฟาในเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับงานติดตั้ง ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ ซอมและ
บริการระบบไฟฟาเรือตามคูมือ ติดตั้ง ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ ซอมและบริการเครื่องมืออุปกรณไฟฟา
ในเรือ
3101-4304 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 4

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของเครื่องยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือ เครื่องมืออุปกรณ
ไฟฟา อุปกรณประจําเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด คํานึงถึง
การรักษาสภาพแวดลอม และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานเครื่องกลเรือ
2. ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ เครื่องยนตเรือ ระบบสงกําลังเรือ เครื่องมืออุปกรณไฟฟา อุปกรณ
ประจําเรือตามระยะเวลา
3. ซอมและบริการเครื่องมืออุปกรณไฟฟา อุปกรณประจําเรือตามระยะเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเกี่ยวกับงานตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของ
ซอมและ
บริการเครื่องมืออุปกรณไฟฟาในเรือ อุปกรณประจําเรือตามระยะเวลา

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 50 ~
3101-2401 งานบริการเครื่องจักรกลงานพืช

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานพืช
2. เพื่อใหสามารถใช แกไขขอขัดของ ซอม บํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานพืช
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานพืช
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานพืช
3. วิเคราะหและแกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลงานพืช
4. ถอด เปลี่ยนชิ้นสวนเครื่องจักรกลงานพืช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใช ตรวจสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของ การบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลงานพืช ปรับสภาพพื้นที่เครื่องจักรกลเตรียมดินเครื่องปลูก เครื่องใหปุย เครื่องพนสารเคมีปองกัน
และกําจัดศัตรูพืช เครื่องพรวน และกําจัดวัชพืชระหวางแถว เครื่องนวด เครื่องเกี่ยวนวด เครื่องกระเทาะเมล็ด
เครื่องสีขาว เครื่องทําความสะอาดและคัดแยกเมล็ด เครื่องตัดหญา เครื่องเกี่ยวหญา เครื่องอัดฟอน เครื่องหั่น
พืชอาหารสัตว เครื่องสงลําเลียง ยุงฉาง ไซโล รถขนยายพืชผลและบรรจุภัณฑ
3101-2402 งานบริการเครื่องจักรกลงานสัตว

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงานและบริการเครื่องจักรกลงานสัตว
2. เพื่อใหสามารถใชงาน ตรวจสอบวิเคราะหและบริการเครื่องจักรกลงานสัตว
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชงานและบริการเครื่องจักรกลงานสัตว
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานสัตวได
3. วิเคราะหและแกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลงานสัตวได
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชงาน ตรวจสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของ การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงาน
สัตวที่เหมาะสมเครื่องจักรกลสัตวปก สัตวใหญ สัตวเล็ก สัตวน้ํา งานตนกําลังสงกําลังและการบรรจุภัณฑ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 51 ~
3101-2403 งานบริการเครื่องจักรกลหนัก

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงาน การปรับแตง ซอมและบํารุงรักษา เครื่องจักรกลหนัก
2. เพื่อใหสามารถใช ปรับแตง ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชงานและการปรับแตงซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก
2. ปรับแตง ซอมและบํารุงรักษาระบบตางๆ ของเครื่องจักรกลหนัก
3. ถอด เปลี่ยนชิ้นสวนของระบบตางๆ ของเครื่องจักรกลหนัก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการวางแผนบริการ การใชงาน การปรับแตง การบํารุงรักษา การตรวจสอบการแกไข
ขอขัดของ เครื่องลางระบบเบรก ระบบคลัตช ระบบสงกําลัง ระบบไฮดรอลิกส ของเครื่องจักรกลหนัก รถ
แทรกเตอรตีนตะขาบ รถเก็บเกี่ยวธัญพืช
3101-2404 งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการเครื่องจักรกลเกษตรทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
2. เพื่อใหสามารถใชงาน วิเคราะหตรวจสอบซอม และแกไขขอขัดของ เครื่องจักรกลเกษตรทั้งกอน
และหลังการเก็บเกี่ยว
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่ง แวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการเครื่องจักรกลเกษตรทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
2. วิเคราะหและแกไขขอขัดของเครื่องจักรกลเกษตร
3. บริการเครื่องจักรกลเกษตรทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
4. ถอด เปลี่ยนชิ้นสวนของเครื่องจักรกลเกษตร ทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชงาน ตรวจซอม วิเคราะห แกไขขอขัดของเครื่องจักรกลเกษตรทั้ง
กอนและหลังการเก็บเกี่ยว ชิ้นสวนตาง ๆ ลูกปน เพลา บูช โซ เพลา เฟอง การจับยึด ลูกเบี้ยว คลัตช เบรก ขอ
ตอชนิดตาง ๆ การจับยึดที่มี หมุด ลิ่ม สกรู เกลียว และสปริง

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 52 ~
3101-2405 งานเครื่องสูบและชลประทาน

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจการติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องสูบและชลประทาน
2. เพื่อใหสามารถติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องสูบและชลประทาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่ง แวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องสูบและชลประทาน
2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ําและระบบชลประทานแบบผิวดินและใตดิน
3. บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําและระบบชลประทาน ระบบทอ วาลว อุปกรณระบบทอดูด ทอสง
4. แกปญหาขอขัดของของเครื่องสูบน้ําและชลประทาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชงาน การติดตั้ง การแกไขขอขัดของ การบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา
ระบบทอ วาลวอุปกรณพิเศษในระบบทอดูด ทอสง อุปกรณที่ใชในการชลประทานแบบบนผิวดิน ใตผิวดิน
ฉีดฝอย และแบบหยด
3101-2406 งานเครื่องจักรกลอาหาร

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงานและซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร
2. เพื่อใหสามารถใช วิเคราะหและแกไขปญหา ซอม บํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชงานและซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร
2. ใชงานเครื่องจักรกลอาหารไดถูกตองและปลอดภัย
3. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร
4. ถอด เปลี่ยน ชิ้นสวนของเครื่องจักรกลอาหาร
5. ออกแบบเครื่องจักรกลอาหาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชงาน ตรวจซอม วิเคราะห แกไขขอขัดของ เครื่องจักรกลอาหาร
แตละชนิด การแปรรูปอาหาร และออกแบบเครื่องจักรกลอาหารเบื้องตน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 53 ~
3101-2407 งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโรงงานฟารม

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางผัง การจัดสายงาน การซอมบํารุงเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2. เพื่อใหสามารถใช และบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและจัดสายงานในโรงงานฟารม
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางผัง การจัดสายงาน การซอมบํารุงเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2. ซอม บํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารมดวยการเชื่อมแกสและไฟฟาการใชเครื่องมือกล
3. วางผัง จัดสายงาน จัดระบบการซอมบํารุงเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวางผังโรงงานฟารม การจัดสายงาน การควบคุมเครื่องมือเครื่องจักร
ในโรงงาน การจัดเตรียมวัสดุ การใชและบํารุงรักษา การซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องจักรกลโรงงานฟารมดวย
เครื่องมือกล การเชื่อมโลหะดวยแกสและไฟฟา
3101-2408 งานแกปญหาเครื่องกลเกษตร

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเครื่องทดสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของเครื่องกลเกษตร
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องทดสอบ วิเคราะหแกปญหาเครื่องกลเกษตร
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชเครื่องทดสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของเครื่องกลเกษตร
2. วิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึ้นของเครื่องกลเกษตร
3. ใชเครื่องทดสอบในการวิเคราะหปญหาเครื่องกลเกษตร
4. ถอด เปลี่ยนชิ้นสวนของเครื่องกลเกษตรได
5. วางแผน และมอบหมายงาน การซอมและผลิตเครื่องกลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการใชงาน ตรวจสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของเครื่องกลเกษตร โดยเนนการใช
เครื่องทดสอบ และเครื่องมือกลการผลิต ตลอดจนรูจักการวางแผนงาน มอบหมายงานการควบคุมงานเกี่ยวกับ
งานซอมและผลิตเครื่องกลเกษตร

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 54 ~
3101-2409 งานเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถติดตั้ง ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
2. วางแผน ออกแบบ ติดตั้งบริการและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
3. วิเคราะห แกไขขอขัดของและซอมเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน ติดตั้ง ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นแบบอัด
ไอ หองเย็น เครื่องทําความเย็นและหองเย็น สารทําความเย็นและการทําความเย็นที่อุณหภูมิต่ําพิเศษ ทดสอบ
การกระจายของอุณหภูมิ ความชื้นภายในหองเย็น การนําผลิตผลเขาหองเย็น การจัดวางผลิตผลในหองเย็นและ
การนําผลิตผลออกจากหองเย็น
3101-2410 งานไฟฟาในโรงงานฟารม

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของระบบไฟฟาและเครื่องมืออุปกรณไฟฟาในโรงงานฟารม
2. เพื่อใหสามารถออกแบบวงจรควบคุมระบบไฟฟาและตรวจสอบหาขอขัดของเครื่องมืออุปกรณ
ไฟฟาในโรงงานฟารม
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของระบบไฟฟาและเครื่องมืออุปกรณไฟฟาในโรงงานฟารม
2. คํานวณและออกแบบวงจรควบคุมระบบไฟฟาในโรงงานฟารม
3. ใชเครื่องมือพิเศษตรวจสอบและวิเคราะหหาขอขัดของของระบบไฟฟาในโรงงานฟารม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบไฟฟาและเครื่องมืออุปกรณไฟฟาในโรงงานฟารม การใช
งานเครื่องกําเนิดไฟฟา มอเตอรไฟฟา หมอแปลงไฟฟาและระบบสายสง คํานวณออกแบบระบบไฟฟาใน
โรงงานฟารม การควบคุมวงจร ความปลอดภัย และการใชเครื่องมือตรวจสอบหาขอขัดของของระบบ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 55 ~
3101-2411 งานอิเล็กทรอนิกสเครื่องกลเกษตร

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณที่ควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส
2. เพื่อใหสามารถตรวจสอบและแกไขปญหาขอขัดของของระบบควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
2. วิเคราะหตรวจสอบ แกปญหาขอขัดของของระบบควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแกปญหาขอขัดของของระบบที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกสของ
เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณกอนและหลังการเก็บเกี่ยว
3101-2412 งานเก็บรักษาผลผลิตเกษตร

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธีตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถวางแผนและเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธีตาง ๆ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธีตาง ๆ
2. วางแผนและเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธีตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยขี้ผึ้ง ฉายรังสี ชีวเคมี อบแหง
ดอง แชอิ่ม ทําเค็ม และอื่น ๆ การเลือกใชงานภาชนะในการบรรจุและเก็บรักษาแบบตาง ๆ การเลือกใชอุปกรณ
และโรงเรือนในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 56 ~
3101-2413 งานขนถายและขนสงเกษตร

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกระบวนการขนถายผลิตผลเกษตรแบบตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถเลือก วิธีการขนสง ใหเหมาะสมและเปนไปตาม พรบ.ขนสงทางบก
3. เพื่อใหสามารถหาสาเหตุการสูญเสียจากการขนสง และจัดการปองกัน
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการของกระบวนการขนถายผลิตผลเกษตรแบบตาง ๆ
2. เลือก วิธีการขนสง ใหเหมาะสมและเปนไปตาม พรบ.ขนสงทางบก
3. วิเคราะหหาสาเหตุการสูญเสียจากการขนสง และจัดการปองกัน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการขนถาย และการขนสงผลิตผลเกษตร การขนถาย
ทางกล การขนถายดวยลม การขนถายดวยแรงโนมถวง วิธีการขนสง พรบ.ขนสงทางบก การทดลองหาสาเหตุ
และการปองกัน การสูญเสียจากการขนสง
3101-2414 งานออกแบบและทดสอบชิ้นสวนเครื่องกลหนัก

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ วิธีการใชเครื่องมือและเครื่องทดสอบชิ้นสวนเครื่องกลหนักทางกล
แบบทําลายและไมทําลายสภาพ
2. เพื่อใหสามารถใชเครื่องมือและเครื่องทดสอบชิ้นสวนเครื่องกลหนักทางกลแบบทําลายและไม
ทําลายสภาพ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการใชเครื่องมือและเครื่องทดสอบชิ้นสวนเครื่องกลหนักทางกลแบบทําลาย
และไมทําลายสภาพ
2. ใชเครื่องมือและเครื่องทดสอบชิ้นสวนเครื่องกลหนักทางกลแบบทําลายและไมทําลายสภาพ
3. ออกแบบและคํานวณหาขนาด ลักษณะของชิ้นสวนเครื่องจักรกลหนัก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการ วิธีการใชเครื่องมือและเครื่องทดสอบชิ้นสวนเครื่องมือกลหนัก การใช
เครื่องทดสอบความลา การออกแบบคํานวณชิ้นสวนเครื่องจักรกลที่เกี่ยวกับรอยตอดวยหมุดย้ําสลักเกลียว สกรู
สงกําลังเฟองตรง เฟองเฉียง เฟองดอกจอก เพลาลิ่ม สายพาน โซ โครงงานออกแบบเครื่องจักรกล โครงสราง
พื้นฐานของวัสดุวิศวกรรม สมบัติทางกลของวัสดุ การทดสอบแบบทําลายและไมทําลาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 57 ~
3101-2415 การใชคอมพิวเตอรเพื่อการเกษตร

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ สําหรับแกปญหาการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถติดตั้งและปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการเกษตร
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเกษตร ดวยความรอบคอบและเกิดการพัฒนา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ สําหรับแกปญหาการเกษตร
2. ติดตั้งและปรับตั้งเครื่องมือ อุปกรณ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการเกษตร
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อนําไปใชแกไขปญหาการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการติดตั้งและการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ การเก็บขอมูลและ
การนําขอมูลออกมาใช การประยุกตใชงานคอมพิวเตอรเพื่อการเกษตร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อ
นําไปใชแกไขปญหาดานการเกษตร
3101-2416 เครื่องจักรกลสนามกอลฟ

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชเครื่องมือพิเศษเครื่องจักรกลสนามกอลฟ
2. เพื่อใหสามารถใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลสนามกอลฟ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือพิเศษ เครื่องจักรกลสนามกอลฟ
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกลสนามกอลฟ
3. ถอด ประกอบและปรับแตง เครื่องมือ เครื่องจักรกลสนามกอลฟ
4. วิเคราะหปญหาและแกไขขอบกพรองของเครื่องมือเครื่องจักรกลสนามกอลฟ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชงานเครื่องมือพิเศษในการบํารุงรักษา การปรับแตง การแกไข
ขอบกพรองของเครื่องตนกําลัง เครื่องตัดหญาบน ที – ออฟ (T – OFF) แฟรเวย (Fareway) กรีน (Green) หลุม
ทรายและอื่น ๆ

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 58 ~
3101-2417 การวางแผนการบริหารงานการเกษตร

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางแผนการบริหารงานการเกษตร
2. เพื่อใหสามารถออกแบบและวางแผนผังในการบริหาร และจัดการงานการเกษตร
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีมีความคิดสรางสรรคคนควาและแสวงหาความรู
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการวางแผนการบริหารงานการเกษตร
2. ออกแบบและวางแผนผังในการบริหารและจัดการงานเกษตร
3. คํานวณดานทรัพยากรตนทุน เพื่อการวางแผนและควบคุมคุณภาพการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวางแผนเพื่อการพยากรณ การวางแผนเพื่อการออกแบบและวางผัง
ในฟารม การวางแผนจัดการทรัพยากร การวางแผนควบคุมคุณภาพ ควบคุมตนทุน และความปลอดภัยใน
การทํางาน
3101-2418 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการ พัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
2. เพื่อใหสามารถสืบคน ติดตามความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ พัฒนาการ ความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
2. สืบคน ติดตามความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ระบบควบคุมตาง ๆ และ
เครื่องมือพิเศษใหม ๆ และเครื่องจักรกลหนัก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ ความกาวหนาและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม ของเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องจักรกล
หนัก อุปกรณประกอบ ระบบควบคุมตาง ๆ และเครื่องมือพิเศษ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 59 ~
3101-2419 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการแปรรูปอาหาร ดวยกรรมวิธีตาง ๆ
2. เพื่อใหสามารถแปรรูปอาหารดวยกรรมวิธีตาง ๆ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการแปรรูปอาหารดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการ วิธีการแปรรูปอาหารดวยกรรมวิธีตาง ๆ
2. จําแนกสรีรวิทยาและองคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบการเกษตรนํามาใชประโยชนและกําจัด
ของเสีย ของเหลือจากการแปรรูปอาหาร
3. บํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
4. แปรรูปอาหารดวยวิธีการตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแปรรูปอาหารดวยกรรมวิธีตาง ๆ สรีรวิทยาและองคประกอบทาง
เคมี ของวัตถุดิบการเกษตร การเสื่อมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา การใชประโยชนที่เหลือจาก
การแปรรูป การกําจัดของเสียจากการแปรรูป การกลั่น การสกัด การใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณการแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
3101-4401 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 1

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานพืช
2. เพื่อใหสามารถใช วิเคราะห และแกปญหาเครื่องจักรกลงานพืช
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานพืช
2. ตรวจสอบ วิเคราะหและแกไขปญหาเครื่องจักรกลงานพืช
3. บริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานพืช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเครื่องจักรกลงานพืชเกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษา
การวางแผน วิเคราะห แกปญหารวมทั้งควบคุมคุณภาพงานเทคนิคเครื่องจักรกลงานพืช

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 60 ~
3101-4402 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 2

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานสัตว
2. เพื่อใหสามารถใช วิเคราะหและแกปญหาเครื่องจักรกลงานสัตว
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานสัตว
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานสัตว
3. วิเคราะหและแกปญหาเครื่องจักรกลงานสัตว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เครื่องจักรกลงานสัตว เกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษา
การวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งควบคุมคุณภาพงานเทคนิคเครื่องจักรกลงานสัตว
3101-4403 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 3

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร
2. เพื่อใหสามารถใช วิเคราะหและแกปญหาเครื่องจักรกลอาหาร
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร
3. วิเคราะหและแกปญหาเครื่องจักรกลอาหาร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการเครื่องจักรกลอาหาร เกี่ยวกับการใชการบํารุงรักษา การ
วางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งควบคุมคุณภาพ งานเทคนิคเครื่องจักรกลอาหาร
3101-4404 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 4

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลหนักหรือเครื่องกลเกษตร
2. เพื่อใหสามารถใชงาน วิเคราะหและแกปญหาเครื่องจักรกลหนักหรือเครื่องกลเกษตร
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบปลอดภัยและรักษาสภาพสิ่งแวดลอม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 61 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลหนักหรือเครื่องกลเกษตร
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลหนักหรือเครื่องกลเกษตร
3. วิเคราะหและแกปญหาเครื่องจักรกลหนักหรือเครื่องกลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานในสถานประกอบการ งานเครื่องจักรกลหนักหรืองานเครื่องกลเกษตรเกี่ยวกับ
การใช การบํารุงรักษา การวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งควบคุมคุณภาพงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร
3101-2501

งานเครื่องกลเรือพาณิชย

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหจําแนกโครงสราง และสวนประกอบของเครื่องยนตดีเซลแบบ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ
ในเรือ
2. เพื่อใหมีความเขาใจคุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับการเผาไหม
3. เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามขอควรระวัง และขอปฏิบัติในการใชเครื่องยนตเรือพรอมทั้งการ
บํารุงรักษาการใชเครื่องยนตเรือ และการแกไขขอขัดของของเครื่องยนตเรือ
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน ดวยความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหโครงสรางและสวนประกอบของเครื่องกลเรือ
2. ทดสอบน้ํามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับการเผาไหม
3. วิเคราะหระบบเผาไหมน้ํามันเชื้อเพลิง
4. ทดสอบการเตรียมการกอนเดินเครื่อง การเดินเครื่องการบํารุงรักษาเครื่อง การแกไขขอขัดของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห ทดสอบ จําแนกโครงสรางของเครื่องยนตดีเซลเรือแบบ 2
จังหวะ และ 4 จังหวะ คุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับการเผาไหม และระบบเผาไหมนํา้ มัน
เชื้อเพลิง การเตรียมการเดินเครื่อง การเดินเครื่อง การบํารุงรักษา แกไขขอขัดของ ของเครื่องกลเรือ
3101-2502

งานเครื่องกลไฟฟาเรือ

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การผลิตกระแสไฟฟาและการแจกจายไฟฟาบนเรือ
2. เพื่อใหสามารถควบคุมการทํางาน พรอมทั้งแกไขขอขัดของตางๆที่เกิดขึ้น
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 62 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะหและทดสอบการทํางาน การผลิตกระแสไฟฟาและการแจกจายไฟฟาบนเรือ
2. ควบคุมการทํางาน การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา การตรวจสอบวงจรไฟฟาในเรือ
3. วิเคราะหขอขัดของและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การผลิตกระแสไฟฟาและการแจกจายไฟฟาบนเรือ แผงสวิตช
บอรด การตรวจสอบวงจรไฟฟาในเรือ การเตรียมการกอนการเดินเครื่อง การขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาในเรือ การ
ดูแลรักษาเครื่องไฟฟาขณะเดิน การเลิกเครื่อง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของ
3101-2503

งานระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นในเรือ
2. เพื่อใหมีความเขาใจการทํางานของอุปกรณตาง ๆ ในระบบทําความเย็น
3. เพื่อใหสามารถติดตั้งและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและทําความเย็น
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดานความปลอดภัยและความรับผิดชอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นในเรือ
2. ทดสอบการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศและทําความเย็นในเรือ
3. วิเคราะหแกไขขอขัดของของระบบปรับอากาศและทําความเย็น
4. ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและทําความเย็น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทําความเย็นดวยวิธีตาง ๆ อุปกรณหลักอุปกรณควบคุมระบบทํา
ความเย็น การติดตั้งและการบํารุงรักษาระบบทําความเย็นและปรับอากาศภายในเรือ
3101-2504

งานเชื่อมประกอบและเครื่องมือกล

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวิธีการใชการตัดดวยแกส และการเชื่อมประเภทตาง ๆ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวิธีการใชงานเครื่องเจาะ เครื่องกลึง
3. เพื่อใหสามารถตัดดวยแกส และการเชื่อมประเภทตาง ๆ
4. เพื่อใหสามารถตัดเจาะ และกลึงชิ้นงาน
5. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความปลอดภัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 63 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิธีการใชการตัดดวยแกส และการเชื่อมประเภทตาง ๆ
2. ทดสอบการใชเครื่องมือในการตัด เจาะ เชื่อม และการกลึง
3. ตัดดวยแกส และงานเชื่อมประเภทตาง ๆ
4. ตัดเจาะ และงานกลึงชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดดวยแกส การเชื่อมประเภทตาง ๆ งานตัดเจาะ งานกลึง และ
การประกอบชิ้นงานดวยการเชื่อม
3101-2505

เครื่องจักรชวย 1

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของ หมอน้ําชวย เครื่องทําความ
สะอาดน้ํามัน และเครื่องแยกน้ํากับน้ํามัน
2. เพื่อใหสามารถควบคุม ปฏิบัติการ พรอมทั้งแกไขขัดของตางๆที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรชวย
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของ หมอน้ําชวย เครื่องทําความสะอาดน้ํามัน
และเครื่องแยกน้ํากับน้ํามัน
2. วิเคราะหและทดสอบ โครงสราง อุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายในของ หมอน้ํา
ชวยเครื่องทําความสะอาดน้ํามัน และเครื่องแยกน้ํากับน้ํามัน
3. ควบคุมการทํางานเครื่องจักรชวยเรือตามคูมือกําหนด
4. วิเคราะหขอขัดของและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรชวยเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหมอน้ําชวย หลักการทํางาน โครงสราง และอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอก และภายใน
ของหมอน้ําชวยประเภทตาง ๆ กระบวน การผลิตไอ ระบบทอไอน้ําและสงไอน้ําไปใชงาน การควบคุมการ
ทํางานทั้งระบบ Manual และ Auto การปรับสภาพน้ําเลี้ยง ระบบการเผาไหมและ การเปาเขมา การ
เตรียมการกอนการเดินเครื่อง การดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน การเลิกเครื่อง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของ
เครื่องทําความสะอาดน้ํามัน หลักการทํางาน โครงสราง และอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายใน
ของเครื่องทําความสะอาดน้ํามัน การควบคุมอัตราการทําความสะอาด การเตรียมการกอนการเดินเครื่อง การ
ดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน การเลิกเครื่อง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของ เครื่องแยกน้ํากับน้ํามัน หลักการ
ทํางาน โครงสราง และอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายใน การควบคุมอัตราการแยกน้ํากับน้ํามัน
การเตรียมการกอนการเดินเครื่อง การดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน การเลิกเครื่อง และการวิเคราะหแกไข
ขอขัดของ
สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 64 ~
3101-2506

เครื่องจักรชวย 2

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของ เครื่องกลั่นน้ํา เครื่อง
ควบคุมการขับเคลื่อนหางเสือเรือ และเครื่องอัดอากาศ
2. เพื่อใหสามารถควบคุม ปฏิบัติการ พรอมทั้งแกไขขัดของตางๆที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรชวย
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของ เครื่องกลั่นน้ํา เครื่องควบคุมการ
ขับเคลื่อนหางเสือเรือ และเครื่องอัดอากาศ
2. วิเคราะหโครงสราง อุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายในของ เครื่องกลั่นน้ํา เครื่อง
ควบคุมการขับเคลื่อนหางเสือเรือ และเครื่องอัดอากาศ
3. ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรชวยตามคูมือกําหนด
4. วิเคราะหขอขัดของและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรชวย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานเครื่องกลั่นน้ํา โครงสราง และอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายใน
ของเครื่องกลั่นน้ํา การควบคุมการทํางาน การเตรียมการกอนการเดินเครื่อง การดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน การ
เลิกเครื่อง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของศึกษาเครื่องควบคุมการขับเคลื่อนหางเสือเรือ หลักการทํางาน
โครงสราง และอุปกรณสวนประกอบหลัก การเตรียมการกอนการเดินเครื่อง การดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน การ
วิเคราะหแกไขขอขัดของศึกษาเครื่องอัดอากาศ หลักการทํางาน โครงสราง และอุปกรณสวนประกอบหลัก
ภายนอกและภายใน ระบบการแจกจายลม การเตรียมการกอนการเดินเครื่อง การดูแลรักษาเครื่องขณะเดิน การ
เลิกเครื่อง และการวิเคราะหแกไขขอขัดของ
3101-2507

เครื่องสูบเรือและระบบทอทาง

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางาน การใชงานและการแกปญหาของเครื่องสูบประเภทตาง ๆ ที่
ใชอยูในเรือ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการของกฎขอบังคับเกี่ยวกับการสูบถายของเสียออกสูทะเล
3. วิเคราะหแกปญหาและใชงานระบบเครื่องสูบและปฏิบัติงานตามกฎขอบังคับเกี่ยวกับการสูบถาย
ของเสียออกสูทะเล
4. เพื่อใหมีความตระหนักในความสําคัญของระบบเครื่องสูบในเรือ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 65 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการทํางาน การใชงานและการแกปญหาของเครื่องสูบประเภทตาง ๆ และกฎขอบังคับ
เกี่ยวกับการสูบถายของเสียออกสูทะเล
2. วิเคราะหการทํางาน แกปญหาและใชงานระบบเครื่องสูบในเรือ
3. จัดระบบและปฏิบัติตามขอกําหนดกฎขอบังคับเกี่ยวกับการสูบถายของเสียออกสูทะเล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน ประเภทเครื่องสูบ สวนประกอบการนําเครื่องสูบแบบตาง ๆ
ไปใชงาน ระบบทอทาง ระบบถายสูบน้ําทองเรือ น้ําอับเฉา น้ําฉีด น้ําดับเพลิง น้ํามันเชื้อเพลิง กฎขอบังคับ
สากลเกี่ยวกับมลภาวะทางทะเลอันเนื่องมาจากการสูบถายของเสียออกสูทะเล อุปกรณถายเทความรอน ฮีต
เตอร และคลูเลอร
3101-2508

ทักษะชาวเรือ

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจลักษณะประเภทของเรือสินคา โครงสรางและสวนประกอบหลัก ชนิดของ
สินคาที่บรรทุกของเรือสินคาประเภทตาง ๆ และขอกําหนดมาตรฐานของเรือและอุปกรณ
เครื่องจักร
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการปฏิบัติหนาที่ของคนประจําเรือตําแหนงตางๆ และเขาใจคุณสมบัติ
ของคนประจําเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยและจริยธรรมที่ดีในการปฏิบัติงาน
มาตรฐานรายวิชา
1. กําหนดประเภทของเรือสินคา สวนประกอบโครงสรางพื้นฐานของตัวเรือ ชนิดของสินคา ตาม
ประเภทเรือ
2. กําหนดนิยามคําศัพท กฎขอบังคับและหนวยงานที่เกี่ยวของกับมาตรฐานของเรือและ อุปกรณ
บนเรืออัตราคนประจําเรือ
3. วิเคราะหหนาที่และความรับผิดชอบของคนประจําเรือในตําแหนงตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะ ประเภทเรือสินคาชนิดตาง ๆ สวนประกอบและโครงสรางพื้นฐานตัวเรือ ชนิดของ
สินคาที่เรือบรรทุกกฎขอบังคับและหนวยงานที่เกี่ยวของกับมาตรฐานของเรือและอุปกรณ อัตราคนประจําเรือ
คุณสมบัติ หนาที่และความรับผิดชอบของคนประจําเรือในตําแหนงตางๆ
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~ 66 ~
3101-2509

โครงสรางเรือ

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจโครงสรางของเรือชนิดตาง ๆ โครงสรางสวนประกอบหลักตาง ๆ ของเรือ
2. เพื่อใหสามารถจําแนกลักษณะความเครียดและความเคนที่เกิดกับตัวเรือขณะอยูในทะเลและอยู
ในเมืองทาและการทรงตัวของเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด โครงสรางของเรือชนิดตาง ๆ สวนประกอบหลักของเรือและลักษณะ
แรงที่กระทําตอโครงสรางเรือ
2. จําแนกโครงสรางของเรือชนิดตาง ๆ สวนประกอบหลักตาง ๆ ของเรือ
3. จําแนกลักษณะ ผลกระทบของแรง ความเครียดและความเคนที่เกิดกับตัวเรือขณะอยูในทะเลและ
อยูในเมืองทาและการทรงตัวของเรือ
4. จําแนกขอกําหนดขอบังคับและอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของโครงสรางตัวเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะ ชนิดของเรือสินคา โครงสรางและสวนประกอบหลักของเรือชนิดตาง ๆ ความเครียด
และความเคนของตัวเรือขณะอยูในทะเลและอยูในเมืองทา การทรงตัวของเรือ ผลกระทบของแรงภายในและ
แรงภายนอกที่มากระทํากับโครงสรางตัวเรือ
ขอบังคับและอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของ
โครงสรางตัวเรือ Load Line Convention 1969
3101-2510

การดํารงชีพในเรือและการชวยชีวิต

*

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการดํารงชีพในทะเล การใชอุปกรณดํารงชีพ
2. เพื่อใหสามารถใชเรือกูภัย ยานชูชีพและเรือชวยชีวิต และอุปกรณการกูภัยและการดํารงชีพใน
ทะเล
3. เพื่อใหมีกิจนิสัย จริยธรรม ในการดํารงชีพในทะเลและการชวยชีวิตไดอยางปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. รักษาความปลอดภัย สถานการณฉุกเฉิน หลักเกณฑของการดํารงชีพในทะเล การชวยเหลือ
ผูประสบภัยทางทะเล
2. ทดสอบและปฏิบัติ อุปกรณชักหยอนยานชูชีพ เครื่องยนตและสวนประกอบของเรือชวยชีวิต
การปฏิบัติตนระหวางอยูในยานชูชีพ การปฐมพยาบาล วิทยุฉุกเฉิน
3. ทดสอบการสละเรือใหญ สัญญาณขอความชวยเหลือ ขณะประสบภัยทางทะเล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 67 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย การปฏิบัติตนในสถานการณฉุกเฉินหลักเกณฑของการดํารง
ชีพในทะเล การใชอุปกรณดํารงชีพ การชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเล การปฏิบัติการยานชูชีพและเรือกูภัย
อุปกรณชักหยอนยานชูชีพเครื่องยนตและสวนประกอบเรือชวยชีวิต การสละเรือใหญ สัญญาณขอความ
ชวยเหลือ การปฏิบัติตนระหวางอยูในยานชูชีพ การปฐมพยาบาลผูประสบภัย วิทยุฉุกเฉิน
3101-2511

การปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องตน

*

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องตน
2. เพื่อใหสามารถตรวจอาการผูเจ็บปวยหรือผูไดรับอุบัติเหตุในเบื้องตน
3. เพื่อใหสามารถใชอุปกรณเครื่องมือดับไฟและวิธีการดับไฟ
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอยางรอบคอบและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องตน
2. ทดสอบการปฐมพยาบาล การชวยเหลือผูบาดเจ็บ รวมถึงการจัดเตรียมชุดอุปกรณและเวชภัณฑ
การปฐมพยาบาล การใชยาประเภทตาง ๆ การใชออกซิเจน การใชยาโดยการฉีด
3. วิเคราะหการเกิดไฟ การปองกันไฟ การใชเครื่องมือดับเพลิงประเภทตาง ๆ รวมถึงการจัดองคกร
สําหรับการดับไฟ วิธีดับไฟ
4. ทดสอบในการใชเครื่องมือและอุปกรณในการปฐมพยาบาล การดับไฟ การบํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาล อาการที่แสดงถึงความมีชีวิต ชุดอุปกรณและเวชภัณฑ
ปฐมพยาบาล อุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูกหักขัดเคลื่อน การเคลื่อนยายผูปวย การหามโลหิต บาดแผลและการทํา
แผล การรักษาผูปวย โดยคําแนะนําผานทางวิทยุ การจัดการผูปวยเนื่องจากอาการช็อค การผายปอด การ
กระตุนหัวใจ การศัลยกรรมเบื้องตน ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับยา การใหยาโดยการฉีด การใชออกซิเจน การเกิด
ไฟ หลักการปองกันมิใหเกิดไฟ อุปกรณตรวจจับไฟ เครื่องมือดับเพลิงประเภทตาง ๆ และ การใชอุปกรณ
ดับเพลิง สายสูบน้ําหัวฉีด เครื่องชวยหายใจ การจัดองคกรสําหรับการดับไฟ วิธีการดับไฟ
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3101-2512

การฝกภาคทะเล

*

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการปฏิบัติงานและดํารงชีพบนเรือ ตามขอบังคับตาง ๆ บนเรือ
2. เพื่อใหสามารถใชชีวิตในเรือ รวมถึงประสบการณการทํางานตาง ๆ ในตําแหนงฝายชางกล
เพื่อใหสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับระบบสื่อสารทางทะเล การเขายามรวมถึงงานในฝายชางกล
ทั้งหมด
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและมีความรอบคอบ ปลอดภัย ในการปฏิบัติงานในเรือ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการปฏิบัติงานและดํารงชีพบนเรือ ตามขอบังคับตาง ๆ บนเรือ
2. ปฏิบัติงานในหนาที่ยามเรือเดิน และยามเรือจอด และการเขายามฝายชางกล
3. ทดสอบเครื่องกลและระบบทอทางในเรือ การรับสงสูบถายน้ํามันและน้ําระบบขับเคลื่อนระบบ
ไฟฟา
4. ทดสอบการกลเบ็ดเตล็ด สถานีดับไฟ สถานีเรือชวยชีวิต สถานีสละเรือใหญ ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการเดินเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการปฏิบัติงานและดํารงชีพบนเรือ หนาที่ยามเรือเดินและยามเรือ
จอด การเขายามฝายชางกล เครื่องกลและระบบทอทางในเรือ การรับสงสูบถายน้ําและน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบ
ขับเคลื่อนเรือ ระบบไฟฟา การกลเบ็ดเตล็ด สถานีดับไฟ สถานีเรือชวยชีวิต สถานีสละเรือใหญ ความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการเดินเรือ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบสื่อสารทางทะเล (ตองฝกปฏิบัติในเรือไมนอยกวา 30 วัน)
3101-2513

การซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือ

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางแผนและซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือ
2. เพื่อใหสามารถจัดการวางแผนและซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือ
3. เพื่อใหมีเจตคติและเห็นความสําคัญของการวางแผนซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือ
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผนและซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือ
2. จัดระบบการบํารุงรักษา วางแผน กําหนดตารางซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือ
3. วิเคราะหขอขัดของ ซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือตามระยะเวลา
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ปวส. 2546

~ 69 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวางแผนซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือ เครื่องจักรใหญ เครื่องยนต
ขับเคลื่อน เครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องจักรชวยภายในหองเครื่องและเครื่องจักรกลที่ติดตั้งบนดาดฟาเรือ การนํา
แผนการซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือไปประยุกตใชงานเพื่อใหเครื่องจักรกลมีอายุและประสิทธิภาพในการ
ใชงานที่ยาวนาน
3101-2514

อิเล็กทรอนิกสและการสื่อสารเรือ

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเข็มทิศ เรดาร โซนาและวิทยุสื่อสารภายในเรือ
2. เพื่อใหสามารถใชและบํารุงรักษาเข็มทิศ เรดาร โซนา และแผนที่เดินเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและรับผิดชอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบการทํางานของเข็มทิศ เรดาร โซนา และวิทยุสื่อสารเรือ
2. ปฏิบัติการใชเข็มทิศ เรดาร โซนา และแผนที่การเดินเรือ
3. วิเคราะหขอขัดของของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเข็มทิศเดินเรือเรดาร โซนา วิทยุสื่อสารภายในเรือ การใชแผนที่เดินเรือ การ
หาระยะทางจากแผนที่เดินเรือ ระบบอิเล็กทรอนิกสของเครื่องมืออุปกรณที่ใชในเรือ ระบบความปลอดภัย
ระบบปองกันอันตราย และระบบขอความชวยเหลือในการเดินเรือ
3101-2515

ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับฝายชางกลเรือทั่วไป
2. เพื่อใหสามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษที่ใชภายในเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการใชภาษาไดรอบคอบและระมัดระวัง
มาตรฐานรายวิชา
1. ติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ในการปฏิบัติงานในหนาที่ทั่วไปชางกลเรือ ดวยการฟง การพูด
การอานการเขียน
2. ติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในการเตรียมเครื่องจักรใหญกอนเรือออกและเลิกใช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติหลักการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หนาที่ชางกลเรือ การเตรียมเครื่องใหญกอนเรือออกเดินทาง การเลิกเครื่องจักรใหญ
สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 70 ~
3101-2516

ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี 2

2

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ฝายชางกลเรือ ในระดับที่สูงขึ้น
2. เพื่อใหสามารถนําภาษาอังกฤษไปใชในสถานการณตาง ๆ ในเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการใชภาษา
มาตรฐานรายวิชา
1. ทดสอบการปฏิบัติงานที่ใชภาษาเปน
2. ติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ในปฏิบัติงานในหนาที่ทั่วไปชางกลเรือ การเดินทางเขาทาเรือ
การทําไอน้ําของหมอน้ําดวยการฟง การพูด การอานการเขียน
3. ติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารและคําสั่งในการปฏิบัติงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติ การใชภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพ ที่เกี่ยวกับการเดินทางเขาทาของเรือทีเคลื่อน
โดยเครื่องยนตและเครื่องกังหันไอน้ํา การทําไอน้ําของหมอน้ํา
3101-2517

กฎหมายพาณิชยนาวี

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการใชกฎหมายพาณิชยนาวี และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหสามารถจําแนกและนําขอกําหนดของกฎหมายพาณิชนาวีมาใชในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการใชกฎหมายอยางรอบคอบ ถูกตอง
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการใชกฎหมายพาณิชยนาวี และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหกําหนดการใชกฎหมายพาณิชยนาวี
3. วิเคราะหเอกสารการรับรองความปลอดภัย ตาง ๆ ของกฎหมายพาณิชยนาวี การควบคุมมลภาวะ
ทางทะเล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความเปนมาของกฎหมายทั่วไปและกฎหมายพาณิชยนาวี หนวยงานสากลที่เกี่ยวของเอกสาร
รับรองความปลอดภัยตาง ๆ กฎหมายพาณิชยนาวีที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของเรือ และการควบคุม
มลภาวะทางทะเล
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3101-2518

วายน้ํา

1

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและเทคนิคการวายน้ํา กติกาและการแขงขันวายน้ํา
2. เพื่อใหสามารถวายน้ําเบื้องตนทั่วไปและการวายน้ําประเภทตาง ๆ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีทํางานดวยความรับผิดชอบคํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคนิคการวายน้ํา กติกาและการแขงขันวายน้ํา
2. วายน้ําเบื้องตนทั่วไปและการวายน้ําประเภทตาง ๆ
3. วิเคราะห ทดสอบ ทดลองการชวยชีวิตคนในน้ําแบบตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติทักษะเบื้องตนของการวายน้ํา การวายน้ําประเภทตาง ๆ เทคนิคการวายน้ํา กติกาและ
การแขงขันวายน้ํา
3101-2519

ศิลปะปองกันตัว

1

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการและความสําคัญของศิลปะการปองกันตัว
2. เพื่อใหสามารถใชศิลปะการปองกันตัวแบบตาง ๆ ในการปองกันตัว
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการสรางคุณธรรมและความมีน้ําใจเปนนักกีฬา
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและความสําคัญของศิลปะการปองกันตัว
2. ใชศิลปะการปองกันตัวแบบตาง ๆ ในการปองกันตัว
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนมา และหลักการของศิลปะการปองกันตัว วิธีฝกศิลปะการปองตัว
3101-4501

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 1

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องสูบและระบบทอทางในเรือ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรชวยตาง ๆ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความมีวินัย ความรับผิดชอบ

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 72 ~
มาตรฐานรายวิชา
1. ใช บํารุงรักษา ตรวจซอมเครื่องสูบและระบบทอทางในเรือ
2. ใช บํารุงรักษา ตรวจซอมเครื่องจักรชวยตาง ๆ ในเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในเรือพาณิชยเกี่ยวกับงานเครื่องสูบและระบบทอทางในเรือ เครื่องจักรชวยตาง ๆ
3101-4502

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 2

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องกลไฟฟาในเรือ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศและทําความเย็นในเรือ
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยทีดีในการทํางานดานความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. ใช บํารุงรักษา ตรวจซอมเครื่องกลไฟฟา การขนานไฟในเรือ
2. ใช บํารุงรักษา ตรวจซอมเครื่องปรับอากาศและทําความเย็นในเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในเรือพาณิชยเกี่ยวกับงานเครื่องกลไฟฟา การขนานไฟ เครื่องปรับอากาศและทําความเย็น
ในเรือ
3101-4503

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 3

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหสามารถใช บํารุงรักษา วิเคราะหการทํางานเครื่องยนตขับเคลื่อนหลักของเรือ
2. เพื่อใหมีกิจนิสัยทีดีในการทํางานดวยความมีวินัย และความรอบคอบ
มาตรฐานรายวิชา
1. ใช บํารุงรักษา เครื่องยนตขับเคลื่อนหลักของเรือ
2. วิเคราะหแกไขขอขัดของเครื่องยนตขับเคลื่อนหลักของเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในเรือพาณิชยเกี่ยวกับงานเครื่องยนตขับเคลื่อนหลักภายในเรือ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 73 ~
3101-4504

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 4

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการวางแผนซอมบํารุงงานเครื่องกลเรือ
2. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการเตรียมเครื่องงานการเลิกเครื่องจักรใหญ
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะห แกปญหาเครื่องกลเรือ
4. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความลับผิดชอบ และความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวางแผนซอมบํารุงงานเครื่องกลเรือ
2. กําหนดการวางแผนซอมบํารุงงานเครื่องกลเรือ การเตรียมเครื่องจักรใหญ
3. วิเคราะหแกไขปญหางานเครื่องกลเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในเรือพาณิชยเกี่ยวกับการวางแผนซอมบํารุง วิเคราะหหางานเครื่องกลเรือ การเตรียม
เครื่องและการจัดเครื่องจักรใหญ
3101-2601

การวิเคราะหความเสียหายของตัวถังรถยนต

3

(3)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางของตัวถังรถยนต สมบัติของโลหะแผน แรงกระแทกกับ
ความเสียหาย และระบบโครงสรางตัวถังรถยนตที่ปลอดภัย
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจสอบ วิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของในการถอดประกอบชิ้นสวน
ตัวถังรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย และ
จิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกโครงสราง หลักการออกแบบตัวถังรถยนต การจําแนกคุณสมบัติของ
โลหะแผนที่ทําชิ้นสวนรถยนต แรงกระแทก การดูดซับแรงกระแทก การแผกระจายแรง
กระแทกกับความเสียหายของรถยนต และระโครงสรางตัวถังรถยนตที่ปลอดภัย
2. ตรวจ วิเคราะหความเสียหายของตัวถังรถยนตเพื่อทําชิ้นสวนทดแทน
3. ตรวจ วิเคราะห และแกปญหาขอขัดของในการถอดประกอบ และปรับตั้งชิ้นสวนตัวถังรถยนต

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 74 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแบงประเภทของรถยนต การออกแบบตัวถังรถยนต
โครงสรางของตัวถังรถยนตแบบตางๆ มาตรฐานของวัสดุที่ใชกับรถยนต (JIS) การจําแนกคุณสมบัติโลหะ
แผนที่ใชทําชิ้นสวนตางๆ ของรถยนตตามมาตรฐาน (JIS) จําแนกชนิด ลักษณะของแรงกระแทก การดูดซับ
แรงกระแทก การแผกระจายแรงกระแทก การตรวจวิเคราะหความเสียหายของตัวถังรถยนต และระบบ
โครงสรางตัวถังรถยนตที่ปลอดภัย การทําชิ้นสวนทดแทน การใชเครื่องมือพิเศษในการถอดประกอบ การ
ตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นสวนตัวถังรถยนต
3101-2602

เทคโนโลยีการซอมตัวถังรถยนต

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการซอมตัวถังตัวถังรถยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของ และนําเทคโนโลยีมาใชในการ
ซอมตัวถังรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย และมี
จิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกคุณลักษณะ ขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่นํามาใชในการซอมตัวถัง
รถยนต
2. ตรวจ วิเคราะห และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช แกปญหาขัดของในการซอมตัวถัง
รถยนต
3. ซอมตัวถังรถยนต ตัดเปลี่ยนชิ้นสวน ดึงตัวถังรถยนตได และวัดขนาดตัวถังรถยนตตามคูมือ
การซอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด คุณลักษณะ ขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่นํามาใชในการซอม
ตัวถังรถยนต วิเคราะห ตรวจสอบความเสียหาย เลือกใชเครื่องมือที่ทันสมัย การซอมตัวถังรถยนตตาม
ลักษณะความเสียหายเบา ปานกลาง และหนัก การตัดเปลี่ยนชิ้นสวน การดึงตัวถังรถยนตบนแทนระดับ การ
วัดขนาดตัวถังรถยนตตามคูมือการซอม และการตรวจสอบการซอมตัวถังรถยนต การทรงตัวของรถยนต
รวมทั้งการตรวจสอบศูนยลอและผลกระทบจากการชน ลักษณะการผิดปกติของมุมลอ อุปกรณความ
ปลอดภัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 75 ~
3101-2603

เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการ ตรวจ วิเคราะห แกปญหาขอขัดของและนําเทคโนโลยีมาใชในการเชื่อม
ตัวถังรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย และมี
จิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกคุณลักษณะ ขีดความสามารถและผลกระทบจากเทคโนโลยีการเชื่อมที่
นํามาใชกับการเชื่อมตัวถังรถยนต
2. ตรวจ วิเคราะห และเลือกเทคโนโลยีการเชื่อมมาใชในการแกไขปญหาขอขีดของในการเชื่อม
ตัวถังรถยนต
3. เชื่อมชิ้นสวนตัวถังรถยนตดวยเทคโนโลยีการเชื่อม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักการจําแนกคุณลักษณะ ขีดความสามารถและผลกระทบกับการใช
เทคโนโลยีการเชื่อมมาเชื่อมตัวถังรถยนต การเลือกใชเครื่องมือ การเชื่อมชิ้นสวนตัวถังรถยนต การวิเคราะห
ปญหา การตรวจสอบ รวมทั้งการเชื่อมตัวถังรถยนตดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3101-2604

เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอรกลาส

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีในการผลิตและซอมชิ้นงานพลาสติก และ
ไฟเบอรกลาส
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของในการผลิตและซอมชิ้นสวน
พลาสติกและไฟเบอรกลาส
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย และมี
จิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและเทคโนโลยีการผลิตและซอมชิ้นงานพลาสติก และไฟเบอรกลาส
2. ตรวจ วิเคราะห แกไขปญหาขอขัดของในการผลิตและซอมชิ้นสวนพลาสติกและ ไฟเบอร
กลาส

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 76 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการและเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตและซอมชิ้นสวนรถยนตที่เปนพลาสติก
และไฟเบอรกลาส การใชเครื่องมือ การซอมชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาส การวิเคราะหปญหา การ
ตรวจสอบ รวมทั้งการสรางชิ้นงานไฟเบอรกลาสใหมดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3101-2605

เทคโนโลยีการซอมสีและพนสีรถยนต

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรถยนต การเตรียมผิวงานดวยระบบขัดแหง
การเทียบสีรถยนต และเทคนิคการซอมสีรถยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการเตรียมผิวงานดวยระบบขัดแหง การเทียบสีรถยนต และเทคนิคการซอมสี
รถยนต ตรวจ วิเคราะห และแกไขปญหาขอขัดของในการซอมสีและพนสีรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย และมี
จิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการจําแนกคุณลักษณะ ขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่นํามาใชในการซอมสีและ
พนสีรถยนต
2. ตรวจ วิเคราะหและเลือกเทคโนโลยีการซอมสีและพนสีรถยนต มาใชในการแกปญหา
ขอขัดของในการซอมสีและพนสีรถยนต
3. ซอมสีและพนสีรถยนตดวยเทคโนโลยีการซอมสีรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด คุณลักษณะ ขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่นํามาใชในการซอมสี
และพนสีรถยนต โครงสรางและองคประกอบของสี ชนิดของสี คุณสมบัติเฉพาะของสีพนรถยนตแตละ
ประเภท สารละลายชนิดตางๆ สารเคมีที่เปนอันตรายตอรางกาย วิเคราะห ตรวจสอบ การเตรียมผิวงานดวย
ระบบขัดแหง การเทียบสีรถยนต และเทคนิคการซอมสีรถยนต เลือกใชเครื่องมือที่ทันสมัย การพนสีซอม
เฉพาะจุด การพนซอมสีทั้งชิ้นงาน และการพนซอมสีรถยนตทั้งคัน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 77 ~
3101-2606

ปญหาพิเศษงานซอมสีรถยนต

3

(5)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับปญหาพิเศษงานพนสีรถยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการวิเคราะห ตรวจสอบ และแกปญหาในงานซอมสีรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัด ปลอดภัย และมี
จิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณและสภาพแวดลอม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการวิเคราะหปญหา คนหาสาเหตุ เลือกใชเทคโนโลยีในการแกปญหาพิเศษงานซอม
สีรถยนต
2. ตรวจ วิเคราะห แกปญหาพิเศษโดยนําเทคโนโลยีงานพนสีรถยนตใหมๆ มาใช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ หลักการวิเคราะห ปญหา คนหาสาเหตุ เลือกใชเทคโนโลยีในการแกปญหาพิเศษ
งานซอมสีรถยนต ตรวจสอบ วิเคราะหปญหา และแกปญหาพิเศษโดยนําเทคโนโลยีงานซอมสีรถยนตใหมๆ
มาใช
3101-2607

ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัย และการควบคุมมลพิษในงานซอมตัวถังและสี
รถยนต
2. เพื่อใหมีความสามารถกําหนดวิธีการจัดอนามัยสิ่งแวดลอมในศูนยซอมตัวถังและสีรถยนตที่
สอดคลองกับพระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการหาความรูเพิ่มเติม
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษในศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
2. วิเคราะหปญหา และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วิธีการปองกันในศูนยบริการซอมตัวถังและสี
รถยนต
3. เลือกอุปกรณการปองกันไดเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และควบคุมมลพิษในศูนยบริการซอม
ตัวถังและสีรถยนต

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 78 ~
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและความปลอดภัย สาเหตุและมาตรการ การปองกันโรคเนื่องจากการ
ประกอบอาชีพ อันตรายและการปองกันสภาพแวดลอมเกี่ยวกับการสั่นสะเทือน เสียง แสงสวาง การแผรังสี
อุณหภูมิ ไฟฟา และสารเคมี นโยบายความปลอดภัย อุปกรณปองกันอันตราย การปฐมพยาบาล และการ
ควบคุมมลพิษ พระราชบัญญัติความปลอดภัยและสิ่งแดลอม เทคนิควิธีการควบคุมและกําจัดมลพิษใน
ศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
3101-2608 การประกันภัยรถยนต
2
(2)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต
2. จําแนก ประเภทการประกันภัยรถยนต
3. วิเคราะหปญหา แกปญหารถยนตที่มีประกันภัย ที่เขาบริการในศูนยซอมตัวถังและสีรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการประกันภัยรถยนตประเภทตางๆ กฎหมายการประกันภัย การจัดการกับรถยนตที่มีการ
ประกันภัยที่เกิดอุบัติเหตุเขาซอมในศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
3101-2609

ธุรกิจศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจเกี่ยวกับธุรกิจศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
2. เพื่อใหมีความสามารถในการดําเนินงานธุรกิจศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการดําเนินงานธุรกิจศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
2. ออกแบบและวางระบบในศูนยบริการซอมตัวถังและรถยนต
3. เตรียมบุคลากรในศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการดําเนินงานธุรกิจศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต การออกแบบศูนยบริการซอม
ตัวถังและสีรถยนต การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ การจัดเตรียมบุคลากร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 79 ~
3101-2610

การบริหารศูนยบริหารซอมตัวถังและสีรถยนต

2

(2)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการบริหารและการจัดการศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
2. เพื่อใหมีความสามารถบริหารและจัดการศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี มีวินัย ตรงตอเวลา ซื่อสัตย ประหยัดและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการการบริหาร และการจัดการศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
2. วิเคราะหปญหา แกไขปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศูนยบริการซอมตัวถัง
และสีรถยนต
3. ดูแลระบบการบริหารและการจัดการศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการบริหารและการจัดการศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต การบริหารงานบุคคล
หนาที่ ความรับผิดชอบ และคุณลักษณะที่ดีของบุคลากรในศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
3101-2611

งานบริการซอมตัวถังและสีรถยนต

3

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการประยุกตความรูเพื่อใชในการตรวจวิเคราะห ซอมและใหบริการ
ตัวถังและสีรถยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจซอม บริการ บํารุงรักษา ตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต ซอมสี
รถยนต และการตรวจสอบคุณภาพงานหลังการใหบริการอยางเปนธรรม
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ ถูกตองและปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการประยุกตความรูในการตรวจวิเคราะหความเสียหาย และบริหารซอมตัวถังและสี
รถยนต
2. ตรวจ วิเคราะห ซอมบริการ การบํารุงรักษา ตัวถังและสีรถยนต และตรวจสอบคุณภาพงาน
หลังการใหบริการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการตรวจ วิเคราะห ซอมบริการ การบํารุงรักษา การแกไขปญหา การ
ซอมตัวถังและสีรถยนตตามคูมือที่กําหนด การตรวจสอบคุณภาพงานหลังการใหบริการอยางเปนระบบ และ
ไดมาตรฐาน รวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 80 ~
3101-4601

ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต 1

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการประยุกตความรู เพื่อใชในการตรวจซอมและบริการตัวถังรถยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเทคนิคตัวถัง
และสีรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับตัวถังและสีรถยนต
2. วิเคราะหปญหา ตรวจสอบ และบริการงานซอมตัวถังรถยนต ตามที่คูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหา การตรวจซอม และบริการงานซอมตัวถัง
รถยนต รวมทั้งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการซอมตัวถังรถยนตดวยเครื่องมือที่ทันสมัย
3101-4602

ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต 2

5

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการประยุกตความรู เพื่อใชในการตรวจซอมและบริการงานสีรถยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเทคนิคตัวถัง
และสีรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับตัวถังและสีรถยนต
2. วิเคราะหปญหา ตรวจสอบ และบริการงานซอมสีรถยนตตามที่คูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหา การตรวจซอม และบริการงานซอมสี
รถยนต รวมทั้งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการซอมสีรถยนตดวยเครื่องมือที่ทันสมัย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

~ 81 ~
3101-4603

ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต 3

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการประยุกตความรู เพื่อใชในการตรวจสอบ และบริการงานเทียบสี
รถยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานเทียบสี
รถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการเกี่ยวกับงานเทียบสีรถยนต
2. วิเคราะหปญหา ตรวจสอบ และบริการงานซอมสีรถยนตตามที่คูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหา การตรวจสอบ และบริการงานเทียบสี
รถยนต รวมทั้งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเทียบสีรถยนตดวยเครื่องมือที่ทันสมัย
3101-4604

ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต 4

4

(*)

จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหมีความสามารถในการประยุกตความรู เพื่อใชในศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
2. เพื่อใหมีทักษะในการวางแผน วิเคราะห แกปญหา รวมทั้งการควบคุมคุณภาพงานศูนยบริการ
ซอมตัวถังและสีรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงตอเวลา รักษาความสะอาด
ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงการรักษาสภาพแวดลอมและความปลอดภัย
มาตรฐานรายวิชา
1. เขาใจหลักการและวิธีการทํางานของสถานประกอบการศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
2. วิเคราะหปญหา ตรวจสอบ และบริการในศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ในการวิเคราะหปญหา การตรวจสอบ และบริการในศูนยบริการ
ซอมตัวถังและสีรถยนต รวมทั้งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการบริการในศูนยบริการซอมตัวถังและสี
รถยนตดวยเครื่องมือที่ทันสมัย

สาขาวิชาเครื่องกล

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

~ 82 ~
3101-6001 โครงการ
4
(*)
(Project)
จุดประสงครายวิชา
1. เพื่อใหเกิดความตระหนักและมีความคิดริเริ่มการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ
2. เพื่อใหสามารถปฏิบัติการวางแผน ทํารายงาน นําเสนอผลงาน แกไขปญหาที่เกิดจากการทํางาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพของ
งานและมีจริยธรรมในงานอาชีพ
มาตรฐานรายวิชา
1. วางแผนและนําเสนอโครงการ
2. ออกแบบและสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพที่เกี่ยวของ
3. รายงานผลการปฏิบัติงาน และนําเสนอผลงาน
คําอธิบายรายวิชา

ใหนักศึกษานําความรูจากรายวิชาตาง ๆ ประยุกตใหสอดคลองกับเทคโนโลยี วางแผน
นําเสนอโครงการ ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสรางเครื่องมือหรืออุปกรณในงานอาชีพที่
เกี่ยวของ ใหเสร็จในเวลาที่กําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเปนระยะ ตลอดการทําโครงการและ
นําเสนอผลงานใหคณะกรรมการประเมินผล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

ปวส. 2546

