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หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  

(ปรับปรุง พ.ศ. ) 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างยนต์ 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เ พือให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา และการสือสาร  ทักษะการคิด 

และการแกปั้ญหา ทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตในการพฒันาตนเองและวิชาชีพ 

2. เพือให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพทีสัมพนัธ์เกียวขอ้งกบัการพฒันาวิชาชีพช่างยนต์ ให้ทนัต่อ     

การเปลียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลย ี

3. เพือใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพืนฐานช่างยนต ์

4. เพือใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของตน 

5. เพือให้สามารถปฏิบัติงานช่างยนต์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทัง             

การใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงขึนได ้

6. เพือใหส้ามารถปฏิบติังานและดาํรงชีวิตโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลงังานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คาํนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง ผูอื้นและการอนุรักษ์

สิงแวดลอ้ม 

7. เพือใหมี้เจตคติทีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเริมสร้างสรรค ์ซือสตัยสุ์จริต มีระเบียบวินยั มีความรับผดิชอบ

ต่อสงัคม สิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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มาตรฐานการศึกษาวชิาชีพ 

คุณภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

สาขาวิชาช่างยนต ์ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพงึประสงค์ 

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั ูกตเวที ความอดกลนั การละเวน้สิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติทีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอื้น ประพฤติปฏิบติั   

ตามบทบาทหนา้ทีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษสิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะทีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวินยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเชือมนัในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึงตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและสิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการสือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวิเคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอื้นในสงัคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวิตในสงัคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการสือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทักษะการคิดและการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสงัคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 สือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ 
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2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสงัคมและสิทธิ

หนา้ทีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทวัไปของงานอาชีพเฉพาะและการวิเคราะห์เบืองตน้  

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้ครืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ิธีการ เครืองมือและวสัดุขนัพืนฐานในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพืนฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนทีกาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วิเคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลกัการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย

ทีเกียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพืนฐานอาชีพช่างยนตต์ามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใช้และบํารุงรักษาเครืองมือ ว ัสดุ  อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการ 

และกระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพือพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5  อ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใชว้สัดุอุตสาหกรรม 

3.3.6  ขึนรูปงานโลหะดว้ยเครืองมือเบืองตน้ 

3.3.7  ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ 

3.3.8  เชือมโลหะและประกอบขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่เบืองตน้ 

3.3.9  ถอด ประกอบ บาํรุงรักษาเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 

3.3.10  ถอด ประกอบ บาํรุงรักษาระบบเครืองล่างรถยนตต์ามคู่มือ 

3.3.11  ถอด ประกอบ บาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัรถยนตต์ามคู่มือ 
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3.3.12  ซ่อมและบาํรุงรักษาระบบไฟฟ้ารถยนตต์ามคู่มือ 

3.3.13  ประยกุตห์ลกักลศาสตร์และเทอร์โมไดนามิกส์เบืองตน้ในงานเครืองกล 

3.3.14  ขบัรถยนตต์ามกฎจราจร 

3.3.15  ตรวจสอบชินส่วนของเครืองกลโดยใชเ้ครืองมือวดัละเอียด 

3.3.16  อ่านวงจร ต่อวงจร ทดสอบวงจรนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบืองตน้ 
 

สาขางานยานยนต์ 

3.3.17  ตัดสินใจ วางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านยานยนต์ทีไม่อยู่ภายใต้            

การควบคุมในบางเรือง 

3.3.18  ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสือสาร            

ในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นยานยนต ์

3.3.19  ใหค้าํแนะนาํพืนฐานทีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.20  ซ่อมและบาํรุงรักษาเครืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 

3.3.21  ซ่อมและบาํรุงรักษารถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

3.3.22  ตรวจสอบขอ้ขดัขอ้ง บาํรุงรักษาระบบฉีดเชือเพลิงดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ตามคู่มือ 

3.3.23  บริการระบบปรับอากาศรถยนต ์

3.3.24  ซ่อมและบาํรุงรักษารถยนตต์ามคู่มือ 
 

สาขางานเครืองกลอุตสาหกรรม 

3.3.17  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพดา้นเครืองกลอุตสาหกรรมทีไม่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.18  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเครืองกลอุตสาหกรรม 

3.3.19  ใหค้าํแนะนาํพืนฐานทีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.20  บริการเครืองตน้กาํลงัอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

3.3.21  บริการเครืองสูบ เครืองอดัอากาศและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัตามคู่มือ 

3.3.22  บริการเครืองกาํเนิดไอนาํอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัตามคู่มือ 

3.3.23  บริการระบบเครืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

3.3.24  บริการระบบส่งกาํลงัเครืองกลอุตสาหกรรมตามคู่มือ 

3.3.25  บาํรุงรักษาเครืองมือวดัอุตสาหกรรมตามคู่มือ 
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สาขางานเครืองกลเรือ 

3.3.17  ตัดสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพดา้นเครืองกลเรือทีไม่อยู่ภายใต ้   

การควบคุมในบางเรือง 

3.3.18  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือสารในการ

แกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นเครืองกลเรือ 

3.3.19  ใหค้าํแนะนาํพืนฐานทีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.20  วางแผนและบริการติดตงัเครืองยนตเ์รือพร้อมอุปกรณ์ตามแบบทีกาํหนด 

3.3.21  ซ่อมเครืองยนตเ์รือตามคู่มือ 

3.3.22  ซ่อมอุปกรณ์ในระบบส่งกาํลงัเรือตามคู่มือ 

3.3.23  ซ่อมระบบไฟฟ้าเรือตามคู่มือ 

3.3.24  วางแผนติดตงัอุปกรณ์งานท่อและเขียนแบบระบบท่อทางในเรือ 

3.3.25  ซ่อมบาํรุงรักษาบริการระบบเครืองสูบท่อและวาลว์ตามคู่มือ 
 

สาขางานตวัถังและสีรถยนต์ 

3.3.17  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพดา้นตวัถงัและสีรถยนตที์ไม่อยู่ภายใต้

การควบคุมในบางเรือง 

3.3.18  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานดา้นตวัถงัและสีรถยนต ์

3.3.19  ใหค้าํแนะนาํพืนฐานทีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.20  ถอด ประกอบชินส่วนรถยนตต์ามคู่มือ 

3.3.21  ซ่อมตวัถงัรถยนต ์

3.3.22  เตรียมผวิงานก่อนพ่นสีทบัหนา้ 

3.3.23  พ่นสีรถยนตต์ามคู่มือ 
 

สาขางานจกัรยานยนต์และเครืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ 

3.3.17  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพดา้นจกัรยานยนตแ์ละเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค์

ทีไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมในบางเรือง 

3.3.18  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ ทกัษะทางวิชาชีพ เทคโนโลย ีสารสนเทศและการสือสารในการแกปั้ญหา

และการปฏิบติังานดา้นจกัรยานยนตแ์ละเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์

3.3.19  ใหค้าํแนะนาํพืนฐานทีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.20  ซ่อมเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคต์ามคู่มือ 

3.3.21  ซ่อมเครืองยนตร์ถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 
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3.3.22  ซ่อมระบบรองรับนาํหนกัและส่งกาํลงัรถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

3.3.23  ซ่อมระบบไฟฟ้ารถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

3.3.24  บริการและบาํรุงรักษารถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 
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โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562  

(ปรับปรุง พ.ศ. ) 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างยนต์ 

 

 ผูส้าํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ  พุทธศกัราช  2562 (ปรัปรุง พ.ศ. )   

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างยนต์  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ   รวมไม่น้อยกว่า  

103  หน่วยกิตและเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปนี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกว่า  6  หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า  4  หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกว่า  4  หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา (ไม่นอ้ยกว่า  3  หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกว่า  2  หน่วยกิต) 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน (21  หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกว่า  18  หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชวัโมงต่อสปัดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 
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1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกิต 
 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวิชา 20000-1101 จาํนวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวิชาอืนจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1101 ภาษาไทยพืนฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพืออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 

20000*1101 ถึง 20000*1199  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาไทยทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า    หน่วยกติ)  
 

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

รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรายวิชาอืนทีสอดคล้องกับประเภทวิชาทีเรียน              

จนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวิตจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านสือสิงพิมพภ์าษาองักฤษ           0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั           0-2-1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพือการทาํงาน  0-2-1 

20000-1209 ภาษาองักฤษสาํหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิมเติมในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1220    ภาษาจีนเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญีปุ่นเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญีปุ่นเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวียดนามเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวียดนามเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝรังเศสเพือการสือสารในชีวิตประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝรังเศสเพือการสือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000*1201 ถึง 20000*1299  รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
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1.3 กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า    หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวิชา 20000-1301 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาอืนจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1301 วิทยาศาสตร์เพือพฒันาทกัษะชีวิต 1-2-2 

20000-1302 วิทยาศาสตร์เพือพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0-2-1 

 20000*1301 ถึง 20000*1399  รายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า    หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวิชา 20000-1401 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวิชาอืนจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1401 คณิตศาสตร์พืนฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง                                                          2-0-2  

20000*1401 ถึง 20000*1499  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี  
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1501 หนา้ทีพลเมืองและศีลธรรม                                               2-0-2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย                                                           1-0-1 
 

 รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแนะนําเพมิเตมิ 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาต่อไปนี  ไปจัดการเรียนการสอน

เพิมเติมในกลุ่มวิชาสงัคมศึกษา หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1503 ทกัษะชีวิตและสงัคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย                      2-0-2 

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

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน                                                           1-0-1 

20000*1501 ถึง 20000*1599  รายวิชาในกลุ่มวิชาสงัคมศึกษาทีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
 

1.6 กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา  รวมกนัไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  หรือ

เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกว่า  2  หน่วยกิต 
 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวิตเพือสุขภาวะ 1-0-1 

20000-1602 เพศวิถีศึกษา                  1-0-1 
 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1603 พลศึกษาเพือพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

20000-1604 พลศึกษาเพือพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 

20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวิชาในกลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา                               *-*-* 

           ทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิมเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกิต 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน  ( 21 หน่วยกติ )  
  

 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพืองานอาชีพ 1-2-2 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบืองตน้ 1-3-2 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-2 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0-6-2 

20100-1004 งานเชือมและโลหะแผน่เบืองตน้ 1-3-2 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ 1-3-2 

20100-1007 งานเครืองมือกลเบืองตน้ 1-3-2 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกติ)   
  

 ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20101-2001 งานเครืองยนตแ์ก๊สโซลีน 1-6-3 

20101-2002 งานเครืองยนตดี์เซล 1-6-3 

20101-2003 งานเครืองล่างรถยนต ์ 1-6-3 

20101-2004 งานส่งกาํลงัรถยนต ์ 1-3-2 

20101-2005  งานไฟฟ้ารถยนต ์ 1-6-3 

20101-2006 เชือเพลิงและวสัดุหล่อลืน 2-0-2 

20101-2007 กลศาสตร์เครืองกล 2-0-2 

20101-2008 งานขบัรถยนต ์ 1-3-2 

20101-2009 งานวดัละเอียดช่างยนต ์ 1-3-2 

20101-2010 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบืองตน้ 1-3-2 
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในสาขางานไม่น้อยกว่า  หน่วยกิต  โดยให้สอดคลอ้งกบัทกัษะสาขางาน  

ส่วนทีเหลือใหเ้ลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานใดในสาขาวิชาช่างยนต ์ รวมกนัจนครบหน่วยกิตทีกาํหนด 
 

2.3.1  สาขางานยานยนต์ 

 ให้เลือกเรียนรายวิชา 20101 - 2101 ถึง รายวิชา 20101 - 2106  เพือให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพ  
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20101-2101 งานเครืองยนตเ์ลก็ 1-6-3 

20101-2102 งานจกัรยานยนต ์ 1-6-3 

20101-2103 งานอิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บืองตน้ 1-3-2 

20101-2104 งานระบบฉีดเชือเพลิงควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 1-6-3 

20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต ์ 1-3-2 

20101-2106 งานบาํรุงรักษารถยนต ์ 1-3-2 

20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต ์ 2-0-2 

20101-2108 งานเครืองมือกลช่างยนต ์ 1-6-3 

20101-2109 งานปรับแต่งเครืองยนต ์ 1-6-3 

20101-2110 งานประดบัยนต ์ 1-3-2 

20101-2111 งานบริการรถยนต ์ *-*-4 

 

20101*2101 ถึง 20101*2199  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20101-5101 ปฏิบติังานยานยนต ์1 *-*-* 

20101-5102 ปฏิบติังานยานยนต ์2 *-*-* 

20101-5103 ปฏิบติังานยานยนต ์3 *-*-* 

20101-5104 ปฏิบติังานยานยนต ์4 *-*-* 

20101-5105 ปฏิบติังานยานยนต ์5 *-*-* 

20101-5106 ปฏิบติังานยานยนต ์6 *-*-* 
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2.3.2 สาขางานเครืองกลอุตสาหกรรม 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 20101-2201 ถึง รายวิชา 20101-2207  เพือให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

 20101-2201 งานเครืองตน้กาํลงัอุตสาหกรรม 1-6-3 

 20101-2202 งานบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรม 1-3-2 

 20101-2203 งานเครืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 1-3-2 

 20101-2204 งานเครืองมือวดัอุตสาหกรรม 1-3-2 

 20101-2205 งานส่งกาํลงัเครืองกลอุตสาหกรรม 1-3-2 

 20101-2206 งานเครืองกาํเนิดไอนาํ 1-3-2 

 20101-2207 งานเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 1-3-2 

 20101-2208 คณิตศาสตร์เครืองกล 2-0-2 

 20101-2209 งานเขียนแบบเครืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 1-6-3 

 20101-2210 งานเครืองมือกลเครืองกลอุตสาหกรรม 1-6-3 

 20101-2211 การอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม  2-0-2 

 20101-2212 งานบริการเครืองกลอุตสาหกรรม 1 *-*-4 

 20101-2213 งานบริการเครืองกลอุตสาหกรรม 2 *-*-4 

 20101-2214 งานบริการเครืองกลอุตสาหกรรม 3 *-*-4 

20101*2201 ถึง 20101*2299  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20101-5201 ปฏิบติังานเครืองกลอุตสาหกรรม 1 *-*-* 

20101-5202 ปฏิบติังานเครืองกลอุตสาหกรรม 2 *-*-* 

20101-5203 ปฏิบติังานเครืองกลอุตสาหกรรม 3 *-*-* 

20101-5204 ปฏิบติังานเครืองกลอุตสาหกรรม 4 *-*-* 

20101-5205 ปฏิบติังานเครืองกลอุตสาหกรรม 5 *-*-* 

20101-5206 ปฏิบติังานเครืองกลอุตสาหกรรม 6 *-*-* 
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2.3.3 สาขางานเครืองกลเรือ 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 20101-2301 ถึง รายวิชา 20101-2306 เพือใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

 20101-2301  งานติดตงัเครืองยนตเ์รือ 1-6-3  

 20101-2302  งานซ่อมเครืองยนตเ์รือ 1-6-3  

 20101-2303  งานส่งกาํลงัเรือ 1-6-3  

 20101-2304  งานไฟฟ้าเรือ 1-6-3  

 20101-2305  งานท่อในเรือ 1-3-2  

 20101-2306  งานเครืองสูบในเรือ 1-3-2  

 20101-2307  งานเดินเรือกล 1-3-2 

 20101-2308  การบริหารการเดินเรือ 2-0-2 

 20101-2309  งานบาํรุงรักษาและบริการเครืองกลเรือ 0-6-2 

20101-2310 งานเครืองยนตเ์รือติดทา้ย 1-3-2 

20101*2301 ถึง 20101*2399  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20101-5301 ปฏิบติังานเครืองกลเรือ 1 *-*-* 

20101-5302 ปฏิบติังานเครืองกลเรือ 2 *-*-* 

20101-5303 ปฏิบติังานเครืองกลเรือ 3 *-*-* 

20101-5304 ปฏิบติังานเครืองกลเรือ 4 *-*-* 

20101-5305 ปฏิบติังานเครืองกลเรือ 5 *-*-* 

20101-5306 ปฏิบติังานเครืองกลเรือ 6 *-*-* 
 

2.3.4 สาขางานตวัถังและสีรถยนต์ 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 20101-2401 ถึง รายวิชา 20101-2405 เพือใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพ   

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20101-2401 งานชินส่วนตวัถงัรถยนต ์ 1-6-3 

20101-2402  งานซ่อมตวัถงัรถยนต ์ 1-6-3 

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

20101-2404 งานพ่นสีรถยนต ์ 1-6-3 

20101-2405 งานขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์ 1-3-2 

20101-2406 งานบาํรุงรักษาสีรถยนต ์ 1-3-2 

20101-2407 ธุรกิจตวัถงัและสีรถยนต ์ 2-0-2 

20101-2408 การประเมินราคางานตวัถงัและสีรถยนต ์ 1-3-2 

20101-2409 งานบริการตวัถงัรถยนต ์ *-*-4 

20101-2410 งานบริการสีรถยนต ์     *-*-4 

20101-2411 งานตดัปรับเปลียนชินส่วนตวัถงัรถยนต ์ 1-6-3 

20101*2401 ถึง 20101*2499  รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 
 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20101-5401 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์1 *-*-* 

20101-5402 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์2 *-*-* 

20101-5403 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์3 *-*-* 

20101-5404 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์4 *-*-* 

20101-5405 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์5 *-*-* 

20101-5406 ปฏิบติังานตวัถงัและสีรถยนต ์6 *-*-* 
 

2.3.5 สาขางานจกัรยานยนต์และเครืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ 

 ใหเ้ลือกเรียนรายวิชา 20101-2501 ถึง รายวิชา 20101-2506 เพือให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะวิชาชีพ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20101-2501 งานความปลอดภยัในการใชร้ถจกัรยานยนต ์ 1-3-2 

20101-2502 งานเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์ 1-3-2 

20101-2503 งานเครืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์ 1-6-3 

20101-2504 งานระบบรองรับนาํหนกัและส่งกาํลงั 1-6-3 

20101-2505 งานไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์ 1-6-3 

20101-2506 งานบริการรถจกัรยานยนต ์ 1-3-2 

20101-2507 งานเทคโนโลยรีถจกัรยานยนต ์ 1-3-2 

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

20101-2509 งานวิจยัและพฒันางานรถจกัรยานยนตพื์นฐาน 1-6-3 

20101*2501 ถึง 20101*2599 รายวิชาชีพเลือกทีสถานศึกษาหรือสถาบนัการอาชีวศึกษา *-*-* 

 พฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการหรือ 

 ตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาค ี

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20101-5501 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์1 *-*-* 

20101-5502 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์2 *-*-* 

20101-5503 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์3 *-*-* 

20101-5504 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์4 *-*-* 

20101-5505 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์5 *-*-* 

20101-5506 ปฏิบติังานจกัรยานยนตแ์ละเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์6 *-*-* 
 

สาํหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตนนั ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพือกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาทีใชฝึ้กและจาํนวนหน่วยกิต

เพือนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทงันี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกว่า  ชวัโมง มีค่าเท่ากบั  หน่วยกิต 
 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกติ) 

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

รวม 4 หน่วยกิต   
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20101-8001 ฝึกงาน *-*-4 

20101-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

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

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

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20101-8501 โครงงาน *-*-4 

20101-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20101-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกิต 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. ) ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา 

รหัสวชิา ชือวชิา ท - ป - น 

20101-9001 งานขบัขีรถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-9002 งานแก๊สรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-9003 งานทดสอบปัมและหวัฉีดเครืองยนตดี์เซล 1 - 6 - 3 

20101-9004 งานซ่อมเครืองยนตเ์บืองตน้ 1 - 3 - 2 

20101-9005 การผลิตชินส่วนยานยนต ์ 2 - 0 - 2 

20101-9006 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครืองกล 1 - 3 - 2 

20101-9007 งานส่งเสริมการขายยานยนต ์ 1- 3 – 2 

20101-9008 พลงังานทดแทน 2 - 0 - 2 

20101* 9001ถึง 20101* 9099       รายวิชาทีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ    * - * - * 

สถาบนัพฒันาเพิมเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ

หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาคหรือเพือการศึกษาต่อ   
 

4.  กิจกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวิชา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวิชากิจกรรม

เสริมหลกัสูตรอืนใหค้รบทุกภาคเรียน 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั  0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 2 0-2-0 
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รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

20000*2001 ถึง 20000*20xx กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมทีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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(หน้าว่าง) 



21 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. )                      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช  

 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืนฐาน 

วิชาชีพพืนฐาน  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2 - 0 - 2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม 2 - 0 - 2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1 - 2 - 2 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพืองานอาชีพ 1 - 2 - 2 
 

วิชาชีพพืนฐาน  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 - 0 - 2 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0 - 6 - 2 

20100-1004 งานเชือมและโลหะแผ่นเบืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1007 งานเครืองมือกลเบืองตน้ 1 - 3 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

  



22 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. )                      ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์

กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พทุธศักราช 2562 
 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2 - 0 - 2 

 (Occupational Health and Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเกียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. สามารถดาํเนินการเบืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัทีเกิดจากการทาํงาน 

3. สามารถปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกับหลักการจัดการ ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัยและ           

ความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. วางแผนการดาํเนินการเบืองตน้ในการควบคุม ป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัทีเกิดจากการทาํงาน 

3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. อ่านและปฏิบติัตามเครืองหมายและสัญลกัษณ์ความปลอดภยั 

5. เลือก ใชเ้ครืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 

6. ปฐมพยาบาลเบืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบติัภยั

ทีเกิดจากการทาํงานและการควบคุมป้องกนั  การปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์  การจดัการ        

อาชีวอนามยัและความปลอดภยัเบืองตน้   เครืองหมายและสัญลกัษณ์ความปลอดภยั   เครืองป้องกนัอนัตราย        

การปฐมพยาบาลเบืองตน้  กฎหมายและหน่วยงานทีเกียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดล้อม 2 - 0 - 2 

 (Energy, Resources and Environment Conservation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการ วธีิการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม 

2. สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการและวธีิการเพือป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษ์พลงังาน ทรัพยากรและ

สิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม หลกัการและวธีิการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและ

อนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม 

2. วเิคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบทีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม 

3. วางแผนป้องกันแก้ไขปัญหาและผลกระทบทีเกิดจากการใช้พลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดล้อม         

ในงานอาชีพ 

4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกับพลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดล้อม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดล้อม 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและสิงแวดล้อมกบัการดาํรงชีวิต การใชป้ระโยชน์ของพลงังานพลงังาน

ทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบทีเกิดจากการใชพ้ลงังานและทรัพยากร แนวทางป้องกนั

และแก้ไขปัญหาพลังงาน ทรัพยากรและสิ งแวดล้อม  หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลงังาน ทรัพยากรและ

สิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายทีเกียวขอ้ง 

  

20001-1003 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1 - 2 - 2 

 (Business and Entrepreneurs) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให้ 

1. เข้าใจเกียวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณ ภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิตเบืองตน้ และ

กฎหมายทีเกียวขอ้ง 

2. สามารถจดัทาํแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัการ

บริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิต 

3. มีเจตคติทีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั 

ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน  หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิตเบืองตน้ และ

กฎหมายทีเกียวขอ้ง  

2. จดัทาํแผนธุรกิจอย่างง่าย 

3. ประยุกตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 

4. ประยุกตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน  

ธุรกิจและการเป็นผู ้ประกอบการ  การจดัหาและวางแผนทางการเงิน  กฎหมายทีเกียวกับธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  รูปแบบและการจดัทาํแผนธุรกิจ หลกัเบืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพิมผลผลิตในองคก์ร 

และการประยุกตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 

 (Labor Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสัมพนัธ์และการประกนัสังคม 

2. เขา้ใจหลกัการ วธีิการ ขนัตอนปฏิบติัตามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัแรงงานดา้นอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการ 

3. เพือใหมี้กิจนิสัยทีดี และมีเจตคติทีดีต่อกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัแรงงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกับกฎหมายทีเกียวข้องกับแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์และ            

การประกนัสังคม 

2. ปฏิบติัตามวิธีการและขนัตอนของกฎหมายทีเกียวข้องกบัแรงงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบักฎหมายทีเกียวขอ้งกบัแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสัมพนัธ์ การประกนัสังคม 

กฎหมายอุตสาหกรรมดา้นการผลิตและบริการ 
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20001-2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพืองานอาชีพ 1 - 2 - 2 

 (Computer and Information for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เข้าใจหลกัการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพืองานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพืองานอาชีพ 

2. สามารถใช้ระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสําเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศตามลกัษณะ

งานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบติัการ 

โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพืองานอาชีพ 

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครืองคอมพิวเตอร์ 

3. ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 

4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอ้ินเทอร์เน็ต 

5. สือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอ้ินเทอร์เน็ต 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพืองานอาชีพ การใชร้ะบบปฏิบติัการ  

(Windows หรือ Mac OS)  การใช้โปรแกรมประมวลผลคาํเพือจดัทาํเอกสารในงานอาชีพ  การใชโ้ปรแกรมตาราง

ทาํการเพือการคาํนวณในงานอาชีพ   การใช้โปรแกรมการนาํเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปอืน ๆ     

ตามลกัษณะงานอาชีพ  การใชอ้ินเทอร์เน็ตเพือสืบคน้และสือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ   ผลกระทบของ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
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กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพพืนฐาน  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบืองต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Technical Drawing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการเขียนแบบเทคนิค การใชเ้ครืองมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 

2. มีทกัษะเกียวกบัการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบืองตน้เกียวกบั ภาพฉาย ภาพตดั และภาพ 

สามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา 

มีความซือสัตย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงวธีิการเขียนแบบเทคนิค  การใชเ้ครืองมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 

2. อ่านและเขียนแบบภาพชิ นส่วนสองมิติ 

3. อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ 

4. เขียนภาพฉาย ภาพช่วยและภาพตดั 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบืองตน้ การใชแ้ละการบาํรุงรักษาเครืองมือ

เขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตวัเลข ตวัอกัษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกาํหนดขนาดของมิติ

มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลกัการฉายภาพมุมที 1 และมุมที 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตดัและสัญลกัษณ์เบืองตน้ ในงาน

ช่างอุตสาหกรรม 
 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 - 0 - 2 

  (Industrial Materials ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการพืนฐานในการจาํแนก ชนิด คุณลกัษณะ สมบติั มาตรฐาน การใชง้านของ

วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 

2. สามารถเลอืกวสัดุอุตสาหกรรมมาใชแ้ละการจดัเก็บไดต้รงตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการพืนฐานในการจาํแนก ชนิด ลกัษณะ สมบติั มาตรฐาน การใช้งานวสัดุ

อุตสาหกรรม 

2. เลือกใชว้สัดุอุตสาหกรรมไดต้รงตามลกัษณะงาน 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัคุณลกัษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวธีิการผลิต การใชง้าน การจดัเก็บ การเลือกวสัดุในงาน

อุตสาหกรรมประกอบดว้ย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุทีมีต่อโลหะผสม วสัดุเชือเพลิงและสารหล่อลืน

วสัดุหล่อเยน็ วสัดุก่อสร้าง วสัดุสังเคราะห์ วสัดุงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ การกดักร่อนและการป้องกนัหลกัการ

ตรวจสอบวสัดุเบืองตน้ 
 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0 - 6 - 2 

  (Bench Works ) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัการใช ้การบาํรุงรักษาเครืองมือและเครืองมือกลเบืองตน้ 

2. ปฏิบติังานโดยใชเ้ครืองมือไดอ้ย่างถูกตอ้งและปลอดภยั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานด้วยความอดทน ปลอดภยั ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียด

รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซือสัตย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมเครืองมือและเครืองมือกลเบืองตน้ตามคู่มือ 

2. วดัและร่างแบบชิ นงานโลหะ 

3. แปรรูปและประกอบชิ นงานโลหะดว้ยเครืองมือกลทวัไป 

4. ลบัคมตดัเครืองมือกลทวัไป 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบัติเกียวกับการใช้ การบํารุงรักษาเครืองมือและเครืองมือกลเบืองต้น งานวดัและตรวจสอบ                  

งานร่างแบบ งานเลือย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตดั งานทําเกลียว งานเครืองมือกลเบืองต้น                    

และการประกอบชิ นงาน สิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
 

20100-1004 งานเชือมและโลหะแผ่นเบืองต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Welding and Sheet metal ) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการ กระบวนการเชือมแก๊ส การเชือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ 

2. มีทกัษะเกียวกบัการปฏิบติังานเชือมแกส๊ เชือมไฟฟ้าและการใชเ้ครืองมือ อุปกรณ์ในงานเชือม 

3. มีทกัษะเกียวกบัการปฏิบติังานขึนรูปโลหะแผ่น รูปทรงเรขาคณิตและใชเ้ครืองมือ อุปกรณ์โลหะแผน่ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลามีความซือสัตย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ หลกัการกระบวนการเชือมแก๊สและการเชือมไฟฟ้า 

2. เชือมแล่นประสานและตดัแผ่นเหลก็กลา้คาร์บอนดว้ยแกส๊ 

3. เชือมอาร์กลวดหุม้ฟลกัซ์แผ่นเหลก็กลา้คาร์บอน 

4. เขียบแบบแผน่คลีลงแผ่นงานตามแบบ 

5. ขึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะแผ่นตามแบบ 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการเบืองตน้ของกระบวนการเชือมและโลหะแผ่น หลกัความปลอดภยัใน

การปฏิบติังาน การเลือกใช้วสัดุ เครืองและอุปกรณ์งานเชือม ท่าเชือม รอยต่อทีใช้ในงานเชือมและการแล่น

ประสาน การประกอบติดตังเครืองมืออุปกรณ์งานเชือมแก๊ส การแล่นประสาน (Brazing) และเชือมไฟฟ้า 

การเริมตน้อาร์ก การเชือมเดินแนว ต่อมุม ต่อตวัที เครืองจกัรและเครืองมือทีใชใ้นงานโลหะแผ่น การเขียนแบบ

แผ่นคลี การถ่ายแบบ การเขา้ขอบ การทาํตะเขบ็ การยาํหมุด การบดักรี (Soldering) การขึนรูปดว้ยการพบั ดดั มว้น

เคาะ และประกอบชิ นงาน  
 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบืองต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Electrical and Electronic Work ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. รู้  เข้าใจ และนําไปใช้งานเกียวกับหลักการทํางาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ 

2. มีทกัษะเกียวกบัการใชเ้ครืองมือวดัทดสอบวงจรไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์ การเตรียมอุปกรณ์ ประกอบ

ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เลือกเครืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลา มีความซือสัตย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงหลกัการวดั ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบืองตน้และความปลอดภยั 

2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบืองตน้ 

3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบืองตน้ 

4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเกียวกบัหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ แหล่งกาํเนิด

ไฟฟ้า  กฎของโอห์ม พลงังานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบืองตน้ วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง การควบคุมมอเตอร์เบืองตน้ อุปกรณ์

ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ R L C หมอ้แปลงไฟฟ้า รีเลย ์ไมโครโฟน ลาํโพง อุปกรณ์

สารกึงตวันาํ การบดักรี การใช้มลัติมิเตอร์ เครืองกาํเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบืองตน้  
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20100-1007 งานเครืองมือกลเบืองต้น 1 - 3 - 2 

 (Basic Machine Tools) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัหลกัการทาํงาน การคาํนวณทีใชใ้นงานเครืองมือกลพืนฐาน 

2. มีทกัษะเกียวกบัการ ตดั เจาะ กลึง งานดว้ยเครืองมือกลเบืองตน้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการทาํงานดว้ยความละเอยีดรอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบ สะอาด  

ตรงต่อเวลามีความซือสัตย ์รับผดิชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงาน การบาํรุงรักษา การปรับตงั การใชง้านเครืองมือกลพืนฐานตามคู่มือ 

2. คาํนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตดั อตัราการป้อนงานเครืองมือกลพืนฐาน 

3. ลบัคมตดั งานกลึง และงานเจาะ ตามคู่มือ 

4. ลบัมีดกลึงปาดหนา้ มีดกลึงปอก งานลบัดอกสวา่น งานกลึงปาดหนา้ กลึงปอก ตามคู่มือ 

5. เจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบสั งงาน 

6. กลึงขึนรูปชิ นงานโลหะตามแบบสั งงาน 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเกียวกับหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานเครืองมือกล ชนิด ส่วนประกอบ 

การทาํงาน การใชง้านและการบาํรุงรักษาเครืองมือกลเบืองตน้ การคาํนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตดั อตัราการ

ป้อน ปฏิบติังานกลึงปาดหนา้ กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์ งานลบัคมตดัมีดกลึงปาดหนา้มีดกลึงปอก ดอกสวา่น 
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(หน้าว่าง) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  

สาขาวชิาช่างยนต์ 

   

รหัสวชิา  ชือวชิา       ท - ป-น 

20101-2001  งานเครืองยนตแ์ก๊สโซลีน     1 - 6 - 3 

20101-2002  งานเครืองยนตดี์เซล     1 - 6 - 3 

20101-2003  งานเครืองล่างรถยนต ์     1 - 6 - 3 

20101-2004  งานส่งกาํลงัรถยนต ์     1 - 3 - 2 

20101-2005  งานไฟฟ้ารถยนต ์     1 - 6 - 3 

20101-2006  เชือเพลิงและวสัดุหล่อลืน    2 - 0 - 2 

20101-2007  กลศาสตร์เครืองกล     2 - 0 - 2 

20101-2008  งานขบัรถยนต ์      1 - 3 - 2 

20101-2009  งานวดัละเอียดช่างยนต ์     1 - 3 - 2 

20100-2010  งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบืองตน้   1 - 3 - 2 
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20101-2001 งานเครืองยนต์แก๊สโซลนี       1 - 6 - 3 

  (Gasoline Engine Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเครืองยนตแ์กส๊โซลีน 

2. สามารถใชเ้ครืองมืออุปกรณ์ช่างยนตไ์ดถู้กตอ้งตามขนัตอน 

3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ นส่วน ปรับแต่งและบาํรุงรักษาเครืองยนตแ์ก๊สโซลีน 

4. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและรักษา

สภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเครืองยนตแ์กส๊โซลนี 

2. ถอด ประกอบชิ นส่วนเครืองยนตแ์กส๊โซลีนตามคู่มือ 

3. ตรวจสภาพชิ นส่วนเครืองยนตแ์กส๊โซลีนตามคู่มือ 

4. ปรับแต่งเครืองยนตแ์ก๊สโซลนีตามคู่มือ 

5. บาํรุงรักษาชิ นส่วนเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนตามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน การใช้เครืองมืออุปกรณ์ช่างยนต์ หลกัการทาํงาน    

การถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ นส่วนระบบนาํมนัเชือเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลืน ระบบระบายความร้อน 

ระบบไอดี ระบบไอเสีย การสตาร์ทเครืองยนต ์การปรับแต่งและการบาํรุงรักษาเครืองยนตแ์ก๊สโซลีน 

 

20101-2002 งานเครืองยนต์ดเีซล       1 - 6 - 3 

  (Diesel Engine Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเครืองยนตดี์เซล 

2. สามารถใชเ้ครืองมืออุปกรณ์ช่างยนตไ์ดถู้กตอ้งตามขนัตอน 

3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ นส่วนปรับแต่งและบาํรุงรักษาเครืองยนตดี์เซล 

4. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและ

รักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการตรวจสอบ บาํรุงรักษา ปรับแต่งชิ นส่วนเครืองยนตดี์เซล 

2. ถอด ประกอบชิ นส่วนเครืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 

3. ตรวจสภาพชิ นส่วนเครืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 

4. ปรับแต่งเครืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 

5.  บาํรุงรักษาชิ นส่วนเครืองยนตดี์เซลตามคู่มือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน การใชเ้ครืองมืออุปกรณ์ช่างยนต์ การถอดประกอบ ตรวจสภาพ

ชิ นส่วน ระบบฉีดเชือเพลิง ระบบหล่อลืน ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย  การสตาร์ทเครืองยนต์                 

การปรับแต่งและการบาํรุงรักษาเครืองยนตดี์เซล 

 

20101-2003  งานเครืองล่างรถยนต์       1 - 6 - 3 

   (Automotive Suspension Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการของระบบเครืองล่างรถยนต์ และระบบเครืองล่างรถยนตแ์บบ

พิเศษ 

2. สามารถเตรียม เลือก ใช้ บํา รุง รักษา จัดเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือว ัด  เครืองมือพิเศษ 

ของระบบเครืองล่างรถยนต ์ และเครืองล่างรถยนตแ์บบพิเศษ  

3 .สามารถ ตรวจสอบ ซ่อม เปลียน แก้ไข ทดสอบการทํางานของระบบเครืองล่างรถยนต์  

และระบบเครืองล่างรถยนตแ์บบพิเศษ  

. มี เ จตคติแ ละ กิจนิสั ย ที ดีในการ ปฏิ บัติง านด้วย ความรั บผิดชอบ  ปฏิ บัติตนตามร ะ เ บีย บ 

ของหน่วยงาน ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

.แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบเครืองล่างรถยนต ์ และระบบเครืองล่าง

รถยนตแ์บบพิเศษ 

2.เตรียม เลือก ใช ้บาํรุงรักษา จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั  เครืองมือพิเศษ  ในงานซ่อมระบบเครือง

ล่างรถยนต ์ตามคู่มือซ่อม 

3.ตรวจสอบ ซ่อม เปลียน แก้ไข ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวินิจฉัย  ทดสอบการทาํงานของ

ชิ นส่วนและอุปกรณ์ระบบเครืองล่างรถยนต ์และเครืองล่างรถยนตแ์บบพิเศษ ตามคู่มือซ่อม 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบเครืองล่างและระบบเครืองล่างรถยนต์

แบบพิเศษ  เตรียม เลือก ใช ้บาํรุงรักษา จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั  เครืองมือพิเศษ   ตรวจสอบ ซ่อม เปลียน 

แกไ้ข ทดสอบการทาํงานของระบบเบรกไฮดรอลิกส์ ระบบเบรกนิวเมติกส์ กระปุกพวงมาลยั ชุดแร็คแอนดพี์เนียน 

ชุดแมคเฟอร์สันสตรัท โช๊คอพั  ทอร์ชนับาร์ แหนบ ปีกนก ชุดกนัโคลงและลูกหมาก ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

การวินิฉัยแก้ไขขอ้ขดัขอ้งของระบบเบรก  ระบบบงัคบัเลียว ระบบเครืองล่างแบบพิเศษ และประมาณราคา

ค่าบริการ 
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20101-2004 งานระบบส่งกาํลงั                                                1 - 6 - 3 

  (Automotive Suspension Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบส่งกาํลงัรถยนต ์

2. สามารถเตรียม เลอืก ใช ้บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บ เครืองมือช่าง เครืองมือวดัและ 

   เครืองมือพิเศษ  

3.  สามารถตรวจสอบ ซ่อม เปลียน แกไ้ข ปรับแต่ง ทดสอบการทาํงานของระบบส่งกาํลงั 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีปฏิบติัตนตามระเบียบของหน่วยงาน ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั รักษา

สิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานระบบส่งกาํลงัรถยนต ์

2. เตรียม เลือก ใช ้บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บ เครืองมือช่าง เครืองมือวดัและเครืองมือพิเศษ 

ตรวจสอบ ซ่อม เปลียน แกไ้ข ปรับแต่ง ทดสอบการทาํงานของระบบส่งกาํลงั   

3. ตรวจสอบ ซ่อม เปลียน แกไ้ข ปรับแต่ง ทดสอบการทาํงานของระบบส่งกาํลงั   

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบส่งกาํลงัรถยนต์ เตรียม เลือก ใช้ 

บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บ เครืองมือช่าง เครืองมือวดัและเครืองมือพิเศษพิเศษอปุกรณ์ยกรถ ระบบส่งกาํลงั

รถยนต์ ตรวจสอบ ซ่อม เปลียน แก้ไข ปรับแต่ง  ทดสอบการทาํงานชุดคลตัช์  เกียร์  ขอ้ต่อกากบาท เพลากลาง 

เฟืองทา้ยขบัเคลือนลอ้หลงั  เพลารับและเพลาส่งรถยนต ์การบาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัรถยนต ์  และประมาณราคา

ค่าบริการ 

 

20101-2005 งานไฟฟ้ารถยนต์                                                     1 - 6 - 3 

  (Automotive Electrical Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบไฟฟ้ารถยนต ์ไฟฟ้าเครืองยนต ์ 

. สามารถเตรียม เลือก ใช ้บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษ

ของระบบ ไฟฟ้ารถยนต ์ไฟฟ้าเครืองยนต ์

. ตรวจสอบ ซ่อม เปลียน แก้ไข ปรับแต่ง ทดสอบการทาํงานของชิ นส่วนและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า

รถยนต ์และ ไฟฟ้าเครืองยนต ์

. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติัติงานดว้ยความรับผิดชอบ ปฏิบติัตนตามระเบียบของหน่วยงาน

ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั และรักษาสิงแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

 1.แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบไฟฟ้ารถยนต ์และไฟฟ้าเครืองยนต ์

           . เตรียม เลือก ใช้ บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บ เครืองมือช่าง เครืองมือวดัและเครืองมือพิเศษ

ระบบไฟฟ้ารถยนต ์และไฟฟ้าเครืองยนต ์

           3. ตรวจสอบ ซ่อมเปลียน แกไ้ข ปรับแต่ง ทดสอบการทาํงานของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ารถยนต ์และไฟฟ้า

เครืองยนต ์

  4. บริการและบาํรุงรักษาระบบระบบไฟฟ้ารถยนต ์และไฟฟ้าเครืองยนต ์

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบไฟฟ้ารถยนต์  ไฟฟ้าเครืองยนต์  

เตรียม เลือก  ใช ้ บาํรุงรักษา  ทาํความสะอาด จดัเก็บ  เครืองมือช่าง เครืองมือวดัเครืองมือพิเศษ  ตรวจสอบ  ซ่อม  

เปลียน แก้ไข ปรับแต่ง ทดสอบการทาํงานระบบกระจกไฟฟ้า ระบบปัดนาํฝน ระบบไฟส่องสว่างไฟสัญญาณ 

ระบบวิทยุ  ระบบเซนทรัลล๊อค ระบบกระจกมองขา้งปรับไฟฟ้า  ระบบมาตรวดั  ระบบเบาะไฟฟ้า ระบบ Airbag  

ระบบกนัขโมย  แบตเตอรี ระบบสตาร์ท   อลัเทอร์เนเตอร์  ชุดควบคุมแรงเคลือนแบบเรคกูเลเตอร์และแบบไอซี   

มอเตอร์พดัลมระบายความร้อน    คอยล์จุดระเบิด   หัวเทียน ชุดคอลโทรลไฟจุดระเบิด  และประมาณราคา

ค่าบริการ 

 

20101-2006 เชือเพลงิและวสัดุหล่อลืน      2 - 0 - 2 

 (Fuel and  Lubricants) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจชนิดและสมบติัของเชือเพลงิ 

2. เขา้ใจกระบวนการผลิตเชือเพลงิวสัดุหลอ่ลืน สารหลอ่เยน็และนาํมนัไฮดรอลิกส์ 

3. สามารถเลอืกใชเ้ชือเพลิงและวสัดุหลอ่ลืนตามประเภทของเครืองจกัรกล 

4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลามีเจตคติทีดีในการเรียนรู้  สืบคน้เกียวกบัวชิาเชือเพลิงและวสัดุ

หล่อลืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการกาํเนิด จาํแนกชนิดและสมบติัของเชือเพลงิ 

2. แสดงความรู้เกียวกบัการเลือกใชเ้ชือเพลิงวสัดุหล่อลืนสารหลอ่เยน็และนาํมนัไฮดรอลิกส์ 

3. แสดงความรู้เกียวกบักระบวนการผลิตและวธีิการปรับปรุงคุณภาพเชือเพลิงวสัดุหล่อลืน 

4. แสดงความรู้เกียวกบัสมบติัของเชือเพลิงและวสัดุหล่อลนือุตสาหกรรม 

5.  จาํแนกวธีิการเก็บรักษาเชือเพลิงและวสัดุหล่อลืนอุตสาหกรรม 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัแหล่งกาํเนิด การจาํแนกชนิดและสมบติัของเชือเพลิงแข็ง เชือเพลิงเหลว เชือเพลิงแก๊ส 

กระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพเชือเพลิงการเลือกใชแ้ละการเก็บรักษาเชือเพลิง วสัดุหล่อลืน สารหล่อเยน็

และนาํมนัไฮดรอลิกส์ 

 

20101-2007 กลศาสตร์เครืองกล       2 - 0 - 2 

  (Mechanical Mechanics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการคาํนวณเกียวกบักลศาสตร์เครืองกล 

2. สามารถคาํนวณหาค่าทีตอ้งใชใ้นงานเครืองกล 

3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลามีเจตคติทีดีในการเรียนรู้  สืบคน้เกียวกบัวชิากลศาสตร์เครืองกล 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกักลศาสตร์และการประยุกตใ์นงานเครืองกล 

2. คาํนวณการสมดุลและการเคลือนที 

3. คาํนวณงานและพลงังาน 

4. คาํนวณสมบติัของวสัดุ 

5. คาํนวณสมบติัของของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัระบบแรง การสมดุล การเคลือนทีในแนวเส้นตรง การเคลือนทีในแนวโคง้ ความเสียดทาน 

ความเร็ว งานและพลงังาน ความเคน้และความเครียดของวสัดุ สมบติัของของไหลเบืองตน้ สมบติัทางเทอร์โม

ไดนามิกส์เบืองตน้และการประยุกตใ์ชใ้นงานเครืองกล 

 

20101-2008 งานขบัรถยนต์        1 - 3 - 2 

  (Car Driving Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบักฎจราจร การเตรียมการก่อนการขบัรถยนตแ์ละการขบัรถยนตอ์ย่างปลอดภยั 

2. สามารถขบัรถยนตไ์ดอ้ย่างปลอดภยัตามกฎจราจร 

3. มีกิจนิสัยในการขบัรถยนต ์มีมารยาทในการขบัรถยนตแ์ละคาํนึงถงึกฎจราจร 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการขบัรถยนตแ์ละกฎจราจร 

2. บาํรุงรักษารถยนตป์ระจาํวนัตามคู่มือ 

3. ตรวจสภาพรถยนตก่์อนการใชง้านตามคู่มือ 

4. ขบัรถยนตใ์นสถานการณ์เสมือนจริงตามกฎจราจร 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับกฎจราจร เครืองหมายจราจร การควบคุมบงัคบัรถยนต์ การใช้ไฟสัญญาณ        

การตรวจสภาพรถยนต ์การขบัรถยนต์ในสภาวะต่างๆ การออกรถ ชะลอความเร็ว หยุดรถจอดรถ ขบัรถอย่างปลอดภยั    

ตามกฎจราจร มารยาทในการขบัรถยนตแ์ละการบาํรุงรักษารถยนต ์

 

20101-2009 งานวดัละเอยีดช่างยนต์  1 - 3 - 2 

(Auto-mechanic Precision Measurements Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอ่าน การใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองมือวดัละเอียด 

2. สามารถใชเ้ครืองมือวดัละเอียดตรวจวดัชิ นส่วนในงานช่างยนต ์

3. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา สภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและวธีิการใชเ้ครืองมือวดัละเอียดในงานช่างยนต ์

2. ปรับตงั บาํรุงรักษาเครืองมือวดัละเอยีดในงานช่างยนต ์

3. ตรวจวดัชิ นส่วนในงานช่างยนต ์

4. วเิคราะห์สภาพของชิ นส่วนในงานช่างยนตต์ามคู่มือ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใชเ้ครืองมือวดัละเอียด การอ่านค่า การตรวจวดัและวเิคราะห์สภาพชิ นส่วน       

การบาํรุงรักษาเครืองมือวดัละเอยีดในงานช่างยนต ์

 

20101-2010 งานนิวเมตกิส์และไฮดรอลกิส์เบืองต้น     1 - 3 - 2 

(Basic Pneumatics  and Hydraulics Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบืองตน้ 

2. สามารถอ่านและเขียนวงจรการทาํงานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

3. สามารถต่อวงจรการทาํงานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลกิส์ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบสะอาด ตรงต่อเวลา                      

    มีความซือสัตย ์รับผิดชอบและรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ตามคู่มือ 

2. ต่อวงจรการทาํงานระบบนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์ 

3. บาํรุงรักษาระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลกิส์ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบืองตน้ ชนิดสญัลกัษณ์โครงสร้าง

การทาํงานของอุปกรณ์ การอ่าน การเขียนวงจร  การต่อวงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลาํดบั  วงจรหน่วงเวลา 

วงจรควบคุมดว้ยมือ วงจรควบคุมโดยอตัโนมติั และการบาํรุงรักษาระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบืองตน้ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก   
 

สาขางานยานยนต์ 

 รหัสวชิา ชือวชิา ท - ป - น 

 20101-2101 งานเครืองยนตเ์ลก็ 1 - 6 - 3 

  20101-2102  งานจกัรยานยนต ์ 1 - 6 - 3 

  20101-2103 งานอิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บืองตน้ 1 - 3 - 2 

  20101-2104 งานระบบฉีดเชือเพลิงควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 1 - 6 - 3 

  20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

  20101-2106 งานบาํรุงรักษารถยนต ์ 1 - 3 - 2 

  20101-2107 คณิตศาสตร์ช่างยนต ์ 2 - 0 - 2 

  20101-2108 งานเครืองมือกลช่างยนต ์ 1 - 6 - 3 

  20101-2109 งานปรับแต่งเครืองยนต ์ 1 - 6 - 3 

  20101-2110 งานประดบัยนต ์ 1 - 3 - 2 

 20101-2111 งานบริการรถยนต ์ * - * - 4 

 

สาขางานเครืองกลอุตสาหกรรม 

 รหัสวชิา ชือวชิา ท - ป - น 

 20101-2201 งานเครืองตน้กาํลงัอุตสาหกรรม 1 - 6 - 3 

 20101-2202 งานบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2203 งานเครืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2204 งานเครืองมือวดัอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2205 งานส่งกาํลงัเครืองกลอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 20101-2206 งานเครืองกาํเนิดไอนาํ 1 - 3 - 2 

 20101-2207 งานเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 1 - 3 - 2 

 20101-2208 คณิตศาสตร์เครืองกล 2 - 0 - 2 

 20101-2209 งานเขียนแบบเครืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 1 - 6 - 3 

 20101-2210 งานเครืองมือกลเครืองกลอุตสาหกรรม 1 - 6 - 3 

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

 20101-2212 งานบริการเครืองกลอุตสาหกรรม 1 * - * - 4 

 20101-2213 งานบริการเครืองกลอุตสาหกรรม 2 * - * - 4 

 20101-2214 งานบริการเครืองกลอุตสาหกรรม 3 * - * - 4 

 

สาขางานเครืองกลเรือ 

รหัสวชิา  ชือวชิา ท - ป - น 

 20101-2301  งานติดตงัเครืองยนตเ์รือ 1 - 6 - 3  

 20101-2302  งานซ่อมเครืองยนตเ์รือ 1 - 6 - 3  

 20101-2303  งานส่งกาํลงัเรือ 1 - 6 - 3  

 20101-2304  งานไฟฟ้าเรือ 1 - 6 - 3  

 20101-2305  งานท่อในเรือ 1 - 3 - 2  

 20101-2306  งานเครืองสูบในเรือ 1 - 3 - 2  

 20101-2307  งานเดินเรือกล 1 - 3 - 2   

 20101-2308  การบริหารการเดินเรือ 2 - 0 - 2  

 20101-2309  งานบาํรุงรักษาและบริการเครืองกลเรือ 0 - 6 - 2  

 20101-2310 งานเครืองยนตเ์รือติดทา้ย 1 - 3 - 2  

 

สาขางานตวัถังและสีรถยนต์ 
 

 รหัสวชิา ชือวชิา ท - ป - น 

 20101-2401 งานชินส่วนตวัถงัรถยนต ์ 1 - 6 - 3  

 20101-2402       งานซ่อมตวัถงัรถยนต ์ 1 - 6 - 3 

 20101-2403  งานเตรียมผวิงาน 1 - 6 - 3 

 20101-2404   งานพ่นสีรถยนต ์ 1 - 6 - 3 

 20101-2405   งานขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

 20101-2406   งานบาํรุงรักษาสีรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

 20101-2407  ธุรกิจตวัถงัและสีรถยนต ์ 2 - 0 - 2 

 20101-2408  การประเมินราคางานตวัถงัและสีรถยนต ์ 1 - 3 - 2 

 20101-2409  งานบริการตวัถงัรถยนต ์ * - * - 4 

 20101-2410  งานบริการสีรถยนต ์ * - * - 4 
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สาขางานจกัรยานยนต์และเครืองยนต์เล็กอเนกประสงค์ 
 

รหัสวชิา ชือวชิา ท-ป-น 

20101-2501 งานความปลอดภยัในการใชร้ถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2502 งานเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์ 1 - 3 - 2 

20101-2503 งานเครืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2504 งานระบบรองรับนาํหนกัและส่งกาํลงั 1 - 6 - 3 

20101-2505 งานไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์ 1 - 6 - 3 

20101-2506 งานบริการรถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2507 งานเทคโนโลยรีถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2508 งานบริการตวัถงัและสีรถจกัรยานยนต ์ 1 - 3 - 2 

20101-2509 งานวิจยัและพฒันางานรถจกัรยานยนตพื์นฐาน 1 - 6 - 3 
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สาขางานยานยนต์ 
 

20101-2101 งานเครืองยนต์เลก็       1 - 6 - 3 

 (Small Engine  Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเครืองยนตเ์ลก็แกส๊โซลีนและดีเซล 

 2. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพบริการและบาํรุงรักษาเครืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซล 

3. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและรักษา  

    สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเครืองยนตเ์ลก็แกส๊โซลีนและดีเซล 

2. ถอด ประกอบและตรวจสภาพชิ นส่วนเครืองยนตเ์ลก็แกส๊โซลีนและดีเซลตามคู่มือ 

3. บาํรุงรักษาเครืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานความปลอดภยัในการทาํงาน การใชเ้ครืองมือ

การถอด ประกอบ ตรวจสอบชิ นส่วน แกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง ปรับแต่งเครืองยนตเ์ลก็แก๊สโซลีนและดีเซล ระบบแสง

สวา่ง ระบบสตาร์ทดว้ยไฟฟ้าเครืองยนตเ์ลก็ดีเซล บาํรุงรักษา และการประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2102 งานจกัรยานยนต์       1 - 6 - 3 

 (Motorcycle Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของรถจกัรยานยนต ์

2. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ นส่วนของรถจกัรยานยนต ์

3. สามารถบริการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง บาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

4. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและรักษา 

    สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของรถจกัรยานยนต ์

2. ถอด ประกอบชิ นส่วนของรถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

3. ตรวจสภาพชิ นส่วนของรถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 

4. บาํรุงรักษารถจกัรยานยนตต์ามคู่มือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้าง  หลกัการทาํงาน การใชเ้ครืองมือและเครืองมือพิเศษ การถอดประกอบ

ตรวจสอบชิ นส่วนของเครืองยนต ์ระบบควบคุมการฉีดเชือเพลิงดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ระบบรองรับ  ระบบส่งกาํลงั 

ระบบไฟฟ้าของรถจกัรยานยนต ์ การปรับแต่งบาํรุงรักษาและประมาณราคาค่าบริการ 
 

20101-2103 งานอเิลก็ทรอนกิส์รถยนต์เบืองต้น     1 - 3 - 2 

 (Basic Automotive Electronic Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บืองตน้ 

2. สามารถวดัและทดสอบอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บืองตน้ 

3. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานรับผิดชอบประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยัและรักษา   

    สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บืองตน้ 

2. ใชเ้ครืองมือวดัและทดสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บืองตน้ 

3. วดัและทดสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์รถยนตเ์บืองตน้ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเกียวกับโครงสร้างและหลกัการทํางาน การใช้เครืองมือวดัและทดสอบอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนิกส์รถยนต ์ สมบติัทางไฟฟ้าของอุปกรณ์สารกึงตวันาํ อุปกรณ์ตรวจจบัและส่งสัญญาณในการควบคุมรถยนต ์
 

20101-2104 งานระบบฉีดเชือเพลงิควบคุมด้วยอเิลก็ทรอนิกส์             1 - 6 - 3 

  (Electronic Control  Fuel  Injection Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบฉีดเชือเพลิงควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. สามารถเตรียม เลือก ใช้ บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือ

ทดสอบของระบบฉีดเชือเพลิงควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. สามารถตรวจสอบสัญญาณ ซ่อม เปลียน แก้ไข ปรับแต่ง  ทดสอบการทาํงานของชิ นส่วน และ

อุปกรณ์ระบบฉีดเชือเพลิงควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติัติงานดว้ยความรับผิดชอบ ปฏิบติัตนตามระเบียบของหน่วยงาน 

ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัและรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบฉีดเชือเพลิงควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
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2. เตรียม เลือก ใช้ บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บมือเครืองช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษของ       

ระบบฉีดเชือเพลิงควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์  

3. ตรวจสอบสัญญาณ ซ่อม เปลียน แก้ไข ปรับแต่ง ทดสอบการทาํงานของชิ นส่วน และอุปกรณ์ระบบ

ฉีดเชือเพลิงควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์  

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบฉีดเชือเพลิงควบคุมดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

เตรียม เลือก ใช ้บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษ  ตรวจสอบสัญญาณ

โดยใชเ้ครืองมือวเิคาระห์  ซ่อม เปลียน แกไ้ข ปรับแต่ง ทดสอบการทาํงานของซ็นเซอร์  สัญญาณ อินพุต อีซียู และ

เอาร์พุต  อ่านรหสั แปลความหมายพร้อมเปลียนอุปกรณ์  ลบรหสัปัญหาของอีซียู ในเครืองยนต์แก๊สโซลีนและ

ดีเซล การตรวจสภาพและบาํรุงรักษาระบบฉีดเชือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

20101-2105 งานปรับอากาศรถยนต์                                               1 - 3 - 2 

  (Automotive Air conditioning Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบปรับอากาศรถยนต ์ 

เตรียม เลือก ใช ้บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษของระบบ

ปรับอากาศรถยนต ์ 

2. สามารถ ตรวจสอบ ซ่อม เปลียน แกไ้ข ปรับแต่ง ทดสอบการทาํงานชิ นส่วนและอุปกรณ์ระบบปรับ

อากาศรถยนต ์

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติัติงานดว้ยความรับผิดชอบ ปฏิบติัตนตามระเบียบของหน่วยงาน 

ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั และรักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบปรับอากาศรถยนต ์

2. เตรียม เลือก ใช ้บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษของ

ระบบปรับอากาศรถยนต ์

3. ตรวจสอบ ซ่อม เปลียน แกไ้ข ปรับแต่ง ทดสอบการทาํงานของชิ นส่วนและอุปกรณ์ระบบปรับ

อากาศรถยนต ์ 

4. บริการและบาํรุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต ์   

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของระบบปรับอากาศรถยนต์ เตรียม เลือก ใช้ 

บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษ  ตรวจสอบ  ซ่อม เปลียน แก้ไข 

ทดสอบการทาํงาน ดูดสารทาํความเยน็  การรั วซึม  ทาํสุญญากาศดูดอากาศออกจากระบบ  เติมนาํมนัคอมเพรสเซอร์
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และเติมสารทาํความเยน็และทดสอบการทาํงาน  ลา้งทาํความสะอาดระบบปรับอากาศ   ตรวจสอบการรั ว และการ

ทาํงานของคอมเพสเซอร์  คลตัช์   expansion valve รีซิฟเวอร์ดายเออร์  สภาพท่อทางเดิน สารทาํความเย็นและ

ปริมาณของสารทาํความเยน็โดยใชเ้ครืองมือวดัความดนัสารทาํความเยน็    ถอด-ประกอบซ่อม/เปลียนอุปกรณ์หรือ

ชิ นส่วนในระบบปรับอากาศ  ทดสอบความดนัในระบบทงัสองดา้น (ดา้นความดนัสูงและตาํ)  การกระจายความ

เย็น  การทาํงานของชุดหนา้คลตัช์ ชุดพดัลมไฟฟ้าพร้อมรีเลย ์สวิตช์ควบคุมความเร็วลม สวิตช์ควบคุมการทาํงาน

ของระบบปรับอากาศ    ถอด ซ่อม/เปลียนอุปกรณ์หรือชิ นส่วนในระบบไฟฟ้าปรับอากาศ  ระบบพดัลมระบาย

ความร้อน พดัลมกระจายความเย็น ระบบควบคุมอุณภูมิ การทาํงานของชุดคลตัช์ บาํรุงรักษาเครืองปรับอากาศ

รถยนต ์ และการประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101-2106 งานบํารุงรักษารถยนต์       1 - 3 - 2 

  (Automotive Maintenance Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

 1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการตรวจสภาพและบาํรุงรักษารถยนต ์

 2. สามารถเตรียม เลือกใช ้บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษ 

ของงานบาํรุงรักษารถยนต ์

 3. สามารถ ตรวจสอบสภาพ เปลียนถ่ายสารหล่อลืน บาํรุงรักษารถยนต ์ประมาณราคาค่าบริการ 

 4. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติัติงานดว้ยความรับผิดชอบ ปฏิบติัตนตามระเบียบของหน่วยงาน 

ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั รักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการตรวจสภาพ บาํรุงรักษารถยนต ์

2. เตรียม เลือก ใช้ บํารุงรักษา ทําความสะอาด จัดเก็บ เครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือ 

    พิเศษ ในงานบาํรุงรักษารถยนต ์ 

3.  ตรวจสอบสภาพ เปลียนถ่ายสารหล่อลืน 

.  เลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ในการลา้งและการบาํรุงรักษารถยนต์ บริการทาํความสะอาดส่วนประกอบต่างๆ

ของรถยนต ์

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัหลกัการตรวจสอบ บาํรุงรักษารถยนต์  เตรียม เลือกใช้ บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด   

จดัเก็บ   เครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษ บริการระบบไฟสัญญาณและแสงสวา่ง ระบบระบายความร้อน 

ระบบหล่อลืนเครืองยนต์ นาํมนัเกียร์ นาํมนัเฟืองทา้ย นาํมนัเบรก คลตัช์ นาํมนัพวงมาลยัเพาเวอร์ กรองอากาศ 

กรองเชือเพลิง สายพาน แบตเตอรี ระบบรองรับนําหนัก ทาํความสะอาดตวัถงัภายนอก ภายในห้องโดยสาร   

หอ้งเครืองยนต ์ขดัและเคลือบสีผิวรถยนต ์และการประมาณราคาค่าบริการ 
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20101-2107 คณติศาสตร์ช่างยนต์       2 - 0 - 2 

 (Auto-mechanic Mathematics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการคาํนวณเกียวกบังานช่างยนต ์

2. สามารถคาํนวณหาค่าทีตอ้งใชใ้นงานช่างยนต ์

3. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เจตคติทีดีและเกิดความคิดรวบยอดเกียวกบัคณิตศาสตร์ช่างยนต ์
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการคาํนวณในงานช่างยนต ์

2. แสดงความรู้เกียวกบัระบบหน่วยทีใชค้าํนวณในงานช่างยนต ์

3. ประยกุตสู์ตรทางคณิตศาสตร์เพือใชค้าํนวณในงานช่างยนต ์

4. คาํนวณสมรรถนะเครืองยนต ์ ความเร็วรถยนต ์ ระบบส่งกาํลงัและระบบเครืองลา่งรถยนต ์
 

 คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัระบบหน่วย คาํนวณ ปริมาตรเครืองยนต ์ อตัราส่วนการอดั กาํลงัเครืองยนต ์สมรรถนะของ

เครืองยนต ์ความเร็ว ความเร่งรถยนต ์ระบบส่งกาํลงัและเครืองล่างรถยนต ์

 

20101-2108 งานเครืองมือกลช่างยนต์       1 - 6 - 3 

   (Auto-mechanic Machine Tools Job) 

   วิชาบังคับก่อน : 20101-2009งานวดัละเอยีดช่างยนต ์
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. มีความเขา้ใจหลกัการใชเ้ครืองมือกลช่างยนต ์

2. สามารถใชเ้ครืองมือกลช่างยนตบ์ริการปรับปรุงสภาพชิ นส่วนรถยนต ์

3. สามารถบาํรุงรักษาเครืองมือกลช่างยนต ์

4. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานรับผิดชอบประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภยั 

    และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชก้ารบาํรุงรักษาและซ่อมดว้ยเครืองมือกลช่างยนต ์

2. เลือกใชเ้ครืองมือกลซ่อมชิ นส่วนอุปกรณ์ดว้ยเครืองมือกลช่างยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 

3. บาํรุงรักษาเครืองมือกลช่างยนตต์ามคู่มือ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบัติ เ กียวกับหลักการทํางานความปลอดภัย การใช้งานเครืองคว้านกระบอกสูบ  

เครืองเจียระไนลิ น  เครืองเจียระไนจานเบรก  เครืองเจียระไนผา้เบรก  และการบาํรุงรักษาเครืองมือกลช่างยนต ์
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20101-2109 งานปรับแต่งเครืองยนต์                                               1 - 6 - 3 

  (Engine Tune up Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการตรวจวดั ปรับแต่งเครืองยนตแ์ก๊สโซลีนและเครืองยนตดี์เซล 

2.   สามารถเลือก ใช ้บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด  จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษใน

งานปรับแต่งเครืองยนต ์                                      

3.  สามารถปรับแต่งเครืองยนต ์ทดสอบการทาํงานของเครืองยนตเ์บนซิน และเครืองยนตดี์เซล 

4.  มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติัติงานดว้ยความรับผิดชอบ ปฏิบติัตนตามระเบียบของหน่วยงาน 

ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั รักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

 1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการตรวจวดั ปรับแต่งเครืองยนตเ์บนซินและเครืองยนตดี์เซล 

 2.  เตรียม เลอืก ใช ้บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บ เครืองมือช่าง เครืองมือวดัและเครืองมือ  

พิเศษในงานปรับแต่งเครืองยนตเ์บนซินและเครืองยนตดี์เซล 

 3.  ปรับแต่ง ทดสอบการทาํงานของเครืองยนตเ์บนซินและเครืองยนตดี์เซล 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการตรวจวดั ปรับแต่งสมรรถนะเครืองยนต์เบนซินและดีเซล เตรียม เลือก 

ใช้ บาํรุงรักษา จดัเก็บ ทาํความสะอาด  เครืองมือช่าง เครืองมือวดั  เครืองมือพิเศษ  ปรับแต่งรอบเดินเบา ไฟจุด

ระเบิด วดัความดนันาํมนัเชือเพลิง  วดักาํลงัอดัเครืองยนตเ์บนซิน เครืองยนตดี์เซล    ตรวจสอบปัมนาํมนัเชือเพลิง

ความดนัตาํความดนัสูง  วดัความดนันาํมนั   เปลียนถ่ายนาํหล่อเยน็และนาํมนัเครือง  ถอดประกอบขวัแบตเตอรีและ

ชุดสายไฟ   ท่อนาํมนัเชือเพลิง  ชุดท่อร่วมไอดี-ไอเสีย   ชุดขอ้ต่อต่างๆ   ชุดกลไกไทม์มิง   ฝาสูบ หวัฉีด หวัเผา  

ชุดกลไกวาลว์   ปรับตงัวาล์ว ปรับตงัรอบเดินเบา   ตรวจวดัชิ นส่วนฝาสูบ ถอด ประกอบอุปกรณ์ร่วม  ชุดจบัยึด

เครืองยนตอ์อกจากตวัรถ ยกเครืองยนตอ์อกจากตวัรถ  ถอด ประกอบชิ นส่วนเครืองยนต ์วดัขนาดชิ นส่วนเครืองยนต ์

ปรับตงัการทาํงานและทดสอบสมรรถนะของเครืองยนตห์ลงัโอเวอร์ฮอล 

 

20101-2110 งานประดบัยนต์        1 - 3 - 2 

  (Automotive Decoration Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจกระบวนการในงานประดบัยนตแ์ละการประมาณราคาค่าบริการ 

2. สามารถใชเ้ครืองมือ เลือกใชว้สัดุ ในงานประดบัยนต ์

3. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา  

    สภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบักระบวนการในงานประดบัยนต ์

2. ติดฟิลม์กรองแสงและสติกเกอร์รถยนต ์

3. เลือกใชว้สัดุและอุปกรณ์เพือการตกแต่งรถยนต ์

4. ติดตงัระบบเครืองเสียงและอุปกรณ์ป้องกนัการขโมยรถยนต ์

5. ประมาณราคาค่าบริการงานประดบัยนต ์

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใช้เครืองมือประดบัยนต์ การติดฟิล์มกรองแสง สติกเกอร์   ถอดและติดตงั

ระบบเครืองเสียง กระจกรถยนต ์อุปกรณ์ป้องกนัการขโมย อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์อาํนวย  ความสะดวกและการประมาณ

ราคาค่าบริการ 

 

20101-2111 งานบริการรถยนต์       * - * - 4 

   (Automotive Service Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจกระบวนการบริการรถยนตแ์ละการประมาณราคาค่าบริการ 

2. สามารถบริการและประมาณราคาค่าบริการ 

3. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการบริการรถยนต ์

2. บริการรถยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 

3. ประมาณราคาค่าบริการรถยนต ์

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบักระบวนการบริการรถยนต์และประมาณราคาค่าบริการ หรือฝึกงานในสถาน-

ประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์

 

20101-51xx ปฏิบัตงิานยานยนต์  ... * - * - *  

(Automotive Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นยานยนต ์

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางด้านดา้นยานยนต์     

ในสถานประกอบการตามภาระหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  มีวินยั  

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นยานยนตใ์นสถาน-

ประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นยานยนตที์ไดรั้บมอบหมายตามหลกัการและกระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับงานผลิตและหรือบริการทางดา้นยานยนต์ระดบัฝีมือในสถานประกอบการ            

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั ง การวางแผนการทาํงาน การจดัเตรียม

เครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแก้ไขปัญหาการทาํงาน  การบนัทึกและสรุป

รายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก   

เพือวางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วชิาชีพสาขางาน) 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก 

สาขางานเครืองกลอุตสาหกรรม 

20101-2201   งานเครืองต้นกาํลงัอุตสาหกรรม  1 - 6 - 3 

  (Industrial Power Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเครืองตน้กาํลงัดีเซล 

2.  สามารถถอด ประกอบและตรวจสภาพชิ นส่วนเครืองตน้กาํลงัดีเซล 

3.  สามารถตรวจซ่อม บาํรุงรักษาและปรับแต่งเครืองตน้กาํลงัดีเซล  

4.  มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสํานึกในการรักษา 

    สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานการบาํรุงรักษาเครืองตน้กาํลงัดีเซล 

2.  ถอด ประกอบเครืองตน้กาํลงัดีเซลตามหลกัการและกระบวนการ 

3.  ตรวจซ่อมและปรับแต่งระบบเครืองตน้กาํลงัดีเซลตามคู่มือ 

4.  บาํรุงรักษาเครืองตน้กาํลงัดีเซลตามคู่มือ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานของเครืองตน้กาํลงั การถอด ประกอบ ตรวจซ่อม ปรับแต่งและ

บาํรุงรักษา ระบบฉีดเชือเพลิง ระบบประจุอากาศ ระบบไอดี ระบบไอเสีย ระบบหล่อลืน ระบบระบายความร้อน  

เครืองควบคุมความเร็ว ระบบสตาร์ทและช่วยสตาร์ทของเครืองตน้กาํลงัดีเซล 
 

20101-2202   งานบํารุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรม  1 - 3 - 2 

   (Industrial Machine maintenance Job) 
   

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเครืองจกัรกลอุตสาหกรรม 

2.  สามารถถอด ประกอบและตรวจสภาพชิ นส่วนเครืองจกัรกลอุตสาหกรรม 

3.  สามารถตรวจซ่อมและบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรม 

4.  มีกิจนิสยัในการทาํงานทีดี มีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสํานึกในการรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานเครืองจกัรกลอุตสาหกรรม 

2.  ถอด ประกอบเครืองจกัรกลอุตสาหกรรมตามหลกัการและกระบวนการ 

3.  ตรวจสภาพชิ นส่วนและซ่อมบาํรุงรักษาเครืองจกัรกลอุตสาหกรรมตามคู่มือ 



50 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงาน การถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ นส่วนและบาํรุงรักษา 

เครืองอดัอากาศ เครืองสูบ เครืองกาํเนิดไอนาํ กงัหนัลม กงัหนัแก๊ส กงัหนันาํ กงัหนัไอนาํ มอเตอร์ไฟฟ้า 

เยนเนอเรเตอร์และอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยั 

 

20101-2203   งานเครืองทําความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม  1 - 3 - 2 

  (Industrial Refrigerator and Air – Conditioning Job)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเครืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 

2.  สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ นส่วนระบบเครืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 

3.  สามารถติดตงัและบาํรุงรักษาระบบเครืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 

4.  มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานติดตงับาํรุงรักษาเครืองทาํความเยน็และปรับอากาศ 

2.  ถอด ประกอบอุปกรณ์เครืองทาํความเยน็และปรับอากาศตามหลกัและกระบวนการ 

3.  ติดตงัและบาํรุงรักษาระบบเครืองทาํความเยน็และปรับอากาศตามคู่มือ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานการบริการระบบท่อ การถอด ประกอบ ตรวจสภาพอุปกรณ์เครือง

ทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม ทาํสุญญากาศตรวจสอบรอยรั ว การเติมสารทาํความเยน็ ต่อวงจรไฟฟ้า

ควบคุมอุปกรณ์ติดตงัและบาํรุงรักษาระบบเครืองทาํความเยน็และปรับอากาศอุตสาหกรรม 

 

20101-2204 งานเครืองมือวดัอตุสาหกรรม  1 - 3 - 2 

   (Industrial Instrument Job) 
   

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการใชเ้ครืองมือวดัอุตสาหกรรม 

2.  สามารถใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองมือวดัอุตสาหกรรม 

3.  มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดี มีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใชเ้ครืองมือวดัอุตสาหกรรม 

2.  วดัและอ่านค่าเครืองมือวดัในงานอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ  

3.  บาํรุงรักษาเครืองมือวดัอุตสาหกรรมตามคู่มือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการวดัความดนั ความเร็ว อตัราการไหล ความชืน อุณหภูมิ  ความถ่วงจาํเพาะ 

ความหนาแน่น ความหนืด ความเป็นกรดเป็นด่าง ระดบัเสียง กาํลงังานไฟฟ้า สอบเทียบและบาํรุงรักษาเครืองมือวดั

ในงานอุตสาหกรรม 

 

20101-2205   งานส่งกาํลงัเครืองกลอุตสาหกรรม  1 - 3 - 2 

  (Industrial Power Transmission Job)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของอุปกรณ์ในงานส่งถ่ายกาํลงั 

2.  สามารถถอด ประกอบและบาํรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบส่งถา่ยกาํลงั 

3.  มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการส่งถ่ายกาํลงัเครืองกลอุตสาหกรรม 

2.  ถอด ประกอบอุปกรณ์ในระบบส่งถ่ายกาํลงัตามหลกัและกระบวนการ 

3.  บาํรุงรักษาระบบส่งถ่ายกาํลงัตามคู่มือ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงาน การขบัเชิงกล การเคลือนทีและความเร็วของเฟืองโซ่ 

ลูกเบียว สายพาน คบัปลิ ง ขอ้ต่อ เพลาและการบาํรุงรักษา 

 

20101-2206   งานเครืองกาํเนดิไอนํา  1 - 3 - 2 

  (Steam Boiler Job) 
   

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเครืองกาํเนิดไอนาํและอุปกรณ์ 

2.  สามารถตรวจซ่อม บริการและบาํรุงรักษาระบบนาํเลยีงอุปกรณ์เครืองกาํเนิดไอนาํ 

3.  มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเจตคติทีดีและเกิดความคิดรวบยอดเกียวกบัเครืองกาํเนิดไอนาํ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานของเครืองกาํเนิดไอนาํและอุปกรณ์ประกอบ 

2.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการของกระบวนการนาํไอนาํไปใชใ้นงานอุตสาหกรรม 

3.  แสดงความรู้เกียวกบัการควบคุมเครืองกาํเนิดไอนาํตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

4.  ตรวจซ่อม บริการและบาํรุงรักษาระบบนาํเลียงอุปกรณ์เครืองกาํเนิดไอนาํตามคู่มือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานและการบาํรุงรักษาเครืองกาํเนิดไอนาํ เตาและอุปกรณ์การเผา

ไหม ้ระบบการกาํจดัขีเถา้ ระบบนาํเลียง ระบบไอนาํและการนาํไปใช้งาน อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัและ

กฎหมายเกียวกบัการควบคุมเครืองกาํเนิดไอนาํ 

 

20101-2207   งานเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ  1 - 3 - 2 

  (Pump and Air Compressor Job)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 

2.  สามารถตรวจซ่อม บริการ บาํรุงรักษาเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 

3.  มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเจตคติทีดีและเกิดความคิดรวบยอดเกียวกบัเครืองสูบและ เครืองอดัอากาศ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานของเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 

2.  ถอด ประกอบ ตรวจสอบชิ นส่วน อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัของเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 

3.  บาํรุงรักษาเครืองสูบและเครืองอดัอากาศตามคู่มือ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัเครืองสูบ เครืองอดัอากาศ  หลกัการทาํงาน การถอด ประกอบ ตรวจสอบและ

การบาํรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภยัของเครืองสูบและเครืองอดัอากาศ 

 

20101-2208   คณติศาสตร์เครืองกล  2 - 0 - 2 

  (Mechanical Mathematics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการคาํนวณเกียวกบัคณิตศาสตร์เครืองกล 

2.  สามารถคาํนวณหาค่าทีตอ้งใชใ้นงานเครืองกล 

3.  มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลามีเจตคติทีดีในการเรียนรู้ สืบคน้เกียวกบัวชิาคณิตศาสตร์เครืองกล 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการคาํนวณคณิตศาสตร์เครืองกล 

2.  คาํนวณความยาวพืนที ปริมาตรและนาํหนกัของวตัถ ุ

3.  คาํนวณอตัราทดของเครืองจกัรกลตามหลกัการ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาหลกัการคาํนวณความยาวพืนที ปริมาตรและนาํหนกัของวตัถุรูปทรงต่างๆ ความเร็ว อตัราทดของ

เครืองจกัรกล  การประยุกตใ์ชใ้นงานเครืองกล 

 

2101-2209 งานเขียนแบบเครืองกลด้วยคอมพวิเตอร์  1 - 6 - 3 

  (Computer-Aided Mechanical Drafting Job)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการเขียนแบบเครืองกลโดยใชค้อมพิวเตอร์ 

2.  สามารถเขียนแบบเครืองกลโดยใชค้อมพิวเตอร์ 

3.  มีกิจนิสยัในการทาํงานทีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการเขียนแบบเครืองกลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2.  เขียนแบบเครืองกลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลกัและกระบวนการ 

3.  บาํรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามคู่มือ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมพืนฐาน ชุดคาํสั งการเขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ การแสดงภาพ  การจดั

ไฟล ์การพิมพ ์การพลอ๊ตและการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป 

 

20101-2210 งานเครืองมือกลเครืองกลอุตสาหกรรม  1 - 6 - 3 

  (Industrial Machine Tools Job)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเครืองมือกลเครืองกลอุตสาหกรรม 

2.  สามารถใชเ้ครืองมือวดัละเอยีดและเครืองมือกลเครืองกลอตุสาหกรรมในการปรับปรุงสภาพชิ นส่วน 

3.  สามารถบาํรุงรักษาเครืองมือวดัละเอยีดและเครืองมือกลเครืองกลอุตสาหกรรม 

4.  มีกิจนิสยัในการทาํงานทีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสํานึกในการรักษา 

     สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานและบาํรุงรักษาเครืองมือกลเครืองกลอุตสาหกรรม 

2.  ปรับปรุงสภาพชิ นส่วนเครืองกลอุตสาหกรรมดว้ยเครืองมือกลตามหลกัและกระบวนการ 

3.  ใชแ้ละบาํรุงรักษาเครืองมือวดัละเอียดตามหลกัและกระบวนการ 

4.  บาํรุงรักษาเครืองมือกลตามคู่มือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการตรวจสภาพชินส่วน การใชเ้ครืองมือวดัละเอียด การใชเ้ครืองมือกล

ปรับปรุงสภาพชินส่วน การบาํรุงรักษาเครืองมือวดัละเอียดและเครืองมือกลเครืองกลอุตสาหกรรม 

 

20101-2211   การอนุรักษ์พลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม  2 - 0 - 2 

  (Energy Conservation in Factories)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการอนุรักษพ์ลงังาน กระบวนการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

2.  รู้และเขา้ใจเกียวกบักฎหมายเกียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 

3.  มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลามีเจตคติทีดีในการเรียนรู้ สืบคน้เกียวกบัวชิาการอนุรักษพ์ลงังาน          

ในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอตุสาหกรรม 

2.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใชพ้ลงังานความร้อนและพลงังานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม 

3.  แสดงความรู้เกียวกบัการปรับปรุงระบบการใชพ้ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 

4.  แสดงความรู้เกียวกบักฎหมายการอนุรักษพ์ลงังานในโรงงานอุตสาหกรรม 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาหลกัการใชพ้ลงังานความร้อนและพลงังานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม การปรับปรุงระบบ 

 การใชพ้ลงังาน  เทคนิคการประหยดัพลงังาน  พลงังานทดแทนและกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการอนุรักษพ์ลงังาน   

ในโรงงานอุตสาหกรรม 

 

20101-2212   งานบริการเครืองกลอุตสาหกรรม 1  * - * - 4  

  (Industrial Machinery Service 1)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการบริการงานเครืองกลอุตสาหกรรม 

2.  สามารถบริการงานเครืองกลอุตสาหกรรม 

3.  มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการบริการงานเครืองกลอุตสาหกรรม 

2.  บริการงานเครืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ 
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คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบริการงานเครืองกลอุตสาหกรรมหรือฝึกงานในสถานประกอบการ 

 

20101-2213   งานบริการเครืองกลอุตสาหกรรม 2  * - * - 4 

  (Industrial Machinery Service 2)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการบริการงานเครืองกลอุตสาหกรรม 

2.  สามารถบริการงานเครืองกลอุตสาหกรรม 

3.  มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการบริการงานเครืองกลอุตสาหกรรม 

2.  บริการงานเครืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบริการงานเครืองกลอุตสาหกรรมหรือฝึกงานในสถานประกอบการ 

 

20101-2214   งานบริการเครืองกลอุตสาหกรรม 3  * - * - 4 

  (Industrial Machinery Service 3)   
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการบริการงานเครืองกลอุตสาหกรรม 

2.  สามารถบริการงานเครืองกลอุตสาหกรรม 

3.  มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการบริการงานเครืองกลอุตสาหกรรม 

2.  บริการงานเครืองกลอุตสาหกรรมตามหลกัและกระบวนการ 
 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบริการงานเครืองกลอุตสาหกรรมหรือฝึกงานในสถานประกอบการ 
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20101-52xx ปฏิบัตงิานเครืองกลอตุสาหกรรม  ... * - * - *  

(Industrial mechanical  Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นเครืองกล

อุตสาหกรรม 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านเครืองกล

อุตสาหกรรมในสถานประกอบการตามภาระหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  มีวินยั  

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกับหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านเครืองกล

อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเครืองกลอุตสาหกรรมทีไดรั้บมอบหมายตามหลกัการและ

กระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเครืองกลอุตสาหกรรมระดบัฝีมือในสถาน-

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั ง การวางแผนการทาํงาน 

การจดัเตรียมเครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแก้ไขปัญหาการทาํงาน  การบนัทึก

และสรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก  

เพือวางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วชิาชีพสาขางาน) 
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สาขางานเครืองกลเรือ 

20101-2301  งานตดิตงัเครืองยนต์เรือ       1 - 6 - 3  

  (Marine Engine Installation Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการติดตงัเครืองยนตเ์รือการขยายแบบชิ นส่วนส่วนประกอบในการติดตงัเครืองยนตเ์รือ 

2.  สามารถติดตงัเครืองยนตเ์รือและอุปกรณ์ 

3.  มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบักระบวนการติดตงัเครืองยนตเ์รือ 

2.  ขยายแบบงานติดตงัเครืองยนตเ์รือ 

3.  ติดตงัเครืองยนตเ์รือและอุปกรณ์ตามกระบวนการ 

4.  เทียบศูนยเ์พลาใบจกัรตามหลกัการ 

5.  ทดสอบการเดินเรือตามกระบวนการ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับหลกัการเลือกประเภทของเรือ การเลือกเครืองยนต์ การขยายแบบงานติดตงั

เครืองยนต ์การติดตงัแท่นเครืองยนต ์หูรับเครืองยนตก์ระบอกเพลาเพลา ใบจกัรหางเสือ ระบบนาํหล่อเยน็ระบบไอเสีย 

ระบบนาํมนัเชือเพลิงอุปกรณ์ควบคุมเครืองยนต ์การเทียบศูนยเ์พลาใบจกัรและการทดสอบการเดินเรือ 

 

20101-2302  งานซ่อมเครืองยนต์เรือ       1 - 6 - 3  

  (Marine Engine Repairs Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการตรวจซ่อมและการวเิคราะห์เครืองยนตเ์รือ 

2.  สามารถซ่อมเครืองยนตเ์รือรวมทงัประมาณราคาค่าบริการ 

3.  มีกิจนิสยัทีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการตรวจซ่อมเครืองยนตเ์รือ 

2.  ตรวจหาขอ้ขดัขอ้งเครืองยนตเ์รือตามหลกัการ 

3.  ปรับปรุงสภาพเครืองยนตเ์รือตามคู่มือ 

4.  ทดสอบประสิทธิภาพเครืองยนตเ์รือตามกระบวนการ 

5.  ประมาณราคาค่าบริการการซ่อมเครืองยนตเ์รือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการหาขอ้ขดัขอ้งโดยใช้การตรวจพินิจและการใช้เครืองมือพิเศษปรับปรุงสภาพ

ทดสอบประสิทธิภาพของเครืองยนตเ์รือและการประมาณราคาค่าบริการ 
 

20101-2303  งานส่งกาํลงัเรือ        1 - 6 - 3  

  (Marine Transmission Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานระบบส่งกาํลงัโซ่สายพานคลตัชเ์กียร์เรือเพลาใบจกัรกระบอกเพลาหางเสือ 

2.  สามารถแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งและบาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัเรือ 

3.  มีกิจนิสยัทีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการระบบส่งกาํลงัเรือ 

2.  ถอด ประกอบระบบส่งกาํลงัเรือตามกระบวนการ 

3.  แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งระบบส่งกาํลงัเรือตามหลกัการ 

4.  บาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัเรือตามคู่มือ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการบริการระบบส่งกาํลงัโซ่สายพาน คลตัช์ เกียร์เรือ เพลาใบจกัร กระบอกเพลา หางเสือ 

การถอด ประกอบ แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งและบาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัเรือ 
 

20101-2304  งานไฟฟ้าเรือ        1 - 6 - 3  

  (Marine Electrical Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการวเิคราะห์และแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งไฟฟ้าเรือ 

2.  สามารถแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งไฟฟ้าเรือรวมทงัประมาณราคาค่าบริการ 

3.  มีกิจนิสยัทีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัระบบไฟฟ้าเรือ 

2.  ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเรือตามหลกัการ 

3.  เดินสายไฟฟ้าเรือตามกระบวนการ 

4.  แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเรือตามกระบวนการ 

5.  ประมาณราคาค่าบริการการซ่อมระบบไฟฟ้าเรือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใชเ้ครืองมือวดัไฟฟ้า การแกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าเรือ เครืองกลไฟฟ้า    

แผงควบคุมไฟฟ้า การประจุไฟฟ้า และการเดินสายไฟในท่อและประมาณราคาค่าบริการ 
 

20101-2305 งานท่อในเรือ         1 - 3 - 2  

  (Marine Piping Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการติดตงัอุปกรณ์งานท่อ และการเขียนแบบระบบท่อทางในเรือ 

2.  สามารถติดตงัอุปกรณ์งานท่อและเขียนแบบระบบท่อทางในเรือ 

3.  มีกิจนิสยัทีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการติดตงัอุปกรณ์ระบบงานท่อทางในเรือ 

2.  ติดตงัอุปกรณ์งานท่อทางในเรือตามกระบวนการ 

3.  เขียนแบบท่อทางในเรือตามหลกัการ 

4.  อ่านผงัการเดินท่อทางในเรือตามหลกัการ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับ การใช้เครืองมืออุปกรณ์ ประกอบหน้าแปลน เขียนแบบระบบท่อทางในเรือ          

การทาํอุปกรณ์ยึดเหนียว และการอ่านผงัการเดินท่อทางในเรือ 
 

20101-2306 งานเครืองสูบในเรือ       1 - 3 - 2  

  (Marine Pumping Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการทาํงานของเครืองสูบการออกแบบการเลือกขนาดเครืองสูบ 

2.  สามารถถอด ประกอบและทดสอบการทาํงานของเครืองสูบท่อและวาลว์ 

3.  สามารถบาํรุงรักษาบริการระบบเครืองสูบท่อและวาลว์ 

4.  มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานการออกแบบและการเลือกขนาดเครืองสูบ 

2.  ถอด ประกอบและติดตงัอุปกรณ์เครืองสูบตามกระบวนการ 

3.  ทดสอบการทาํงานเครืองสูบตามหลกัการ 

4.  แกไ้ขขอ้ขดัขอ้งเครืองสูบตามหลกัการ 

5.  บาํรุงรักษาเครืองสูบและอุปกรณ์ตามคู่มือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการทาํงานการถอดประกอบ การทดสอบการทาํงาน การออกแบบ  การเลือก

ขนาดเครืองสูบ การติดตงัเครืองสูบ ระบบท่อวาลว์ชนิดต่างๆ การบาํรุงรักษาและการแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งของเครืองสูบ 

 

20101-2307 งานเดินเรือกล        1 - 3 - 2  

  (Marine Navigation  Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจกฎการเดินเรือในน่านนาํไทย 

2.  เขา้ใจการอา่นแผนทีเขม็ทิศและสัญญาณต่างๆทีเกียวกบัการเดินเรือ 

3.  สามารถเดินเรือในน่านนาํไทย 

4.  มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบักฎการเดินเรือในน่านนาํไทย 

2.  อ่านแผนทีเขม็ทิศและสญัญาณต่างๆตามหลกัการ 

3.  ปฏิบติัการเดินเรือกลตามหลกัการและกระบวนการ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการเดินเรือตามกฎการเดินเรือในน่านนาํไทย การอ่านแผนทีเข็มทิศสัญญาณไฟทุ่น

เครืองหมายทุ่นสัญญาณ รวมทงักฎความปลอดภยัทีเกียวกบัการเดินเรือกลและการช่วยชีวติคนบนเรือ 

 

20101-2308 การบริหารการเดินเรือ       2 - 0 - 2  

  (Maritime Administration) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจบทบาทหนา้ทีผูป้ฏิบติังานเรือในแต่ละตาํแหน่ง และการประสานงานระหวา่งเรือกบัสํานกังาน

ควบคุมเรือ 

2.  สามารถประสานงานกบัผูมี้หนา้ทีรับผิดชอบในเรือและสํานกังานควบคุมเรือ 

3.  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ทีดีกบัผูที้มีหนา้ทีรับผิดชอบและสามารถร่วมงานไดดี้กบัผูเ้กียวขอ้งในการเดินเรือ 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบับทบาทหนา้ทีของผูป้ฏิบติังานแต่ละตาํแหน่งในเรือ 

2.  แสดงความรู้เกียวกบัการประสานงานระหวา่งเรือและสาํนกังานควบคุมเรือ 

3.  แสดงความรู้เกียวกบัการใหแ้ละการขอความช่วยเหลอืในการปฏิบติังานในเรือ 

4.  แสดงความรู้เกียวกบัระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังานในเรือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัระเบียบวา่ดว้ยการปฏิบติังานในเรือ บทบาทหนา้ทีของผูป้ฏิบติังานแต่ละตาํแหน่งในเรือ การให้

และขอความช่วยเหลือในการปฏิบติังานเรือ สายการบงัคบับญัชาการสนบัสนุน และประสานงานระหว่างเรือกบั

สํานกังานควบคุมเรือ งานธุรกรรมเรือและงานทีเกียวขอ้งกบัการเดินเรือ 

 

20101-2309 งานบํารุงรักษาและบริการเครืองกลเรือ     0 - 6 - 2  

  (Marine Service and Maintenance Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการบริการเครืองกลเรือและการประมาณราคาค่าบริการ 

2.  สามารถบริการและประมาณราคาค่าบริการงานเครืองกลเรือ 

3.  มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการบริการและบาํรุงรักษาเครืองกลเรือ 

2.  บาํรุงรักษาและบริการเครืองกลเรือตามหลกัการและกระบวนการ 

3.  ประมาณราคาค่าบริการงานเครืองกลเรือ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบัการบริการ การบาํรุงรักษาและการประมาณราคาค่าบริการงานเครืองกลเรือ 

 

20101-2310 งานเครืองยนต์เรือตดิท้าย      1 - 3 - 2  

  (Marine Outboard Engine Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเครืองยนตเ์รือติดทา้ย 

2.  สามารถใชเ้ครืองมืออุปกรณ์เครืองยนตเ์รือไดถู้กตอ้งตามขนัตอน 

3.  สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ นส่วนปรับแต่งและบาํรุงรักษาเครืองยนตเ์รือติดทา้ย 

4.  มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบสะอาดประณีตปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเครืองยนตเ์รือติดทา้ย 

2.  ถอด ประกอบชิ นส่วนเครืองยนตเ์รือติดทา้ยตามคู่มือ 

3.  ตรวจสภาพชิ นส่วนเครืองยนตเ์รือติดทา้ยตามคู่มือ 

4.  ปรับแต่งเครืองยนตเ์รือติดทา้ยตามคู่มือ 

5.  บาํรุงรักษาชิ นส่วนเครืองยนตเ์รือติดทา้ยตามคู่มือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัความปลอดภยัในการทาํงานการใชเ้ครืองมืออุปกรณ์เครืองยนตเ์รือหลกัการทาํงาน 

การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ นส่วนระบบนาํมนัเชือเพลิงระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลืน ระบบนาํหล่อเยน็เครืองยนต์

เรือระบบไอดี ระบบไอเสียการสตาร์ทเครืองยนตก์ารปรับแต่งและการบาํรุงรักษาเครืองยนตเ์รือติดทา้ย 

 

20101-53xx ปฏิบัตงิานเครืองกลเรือ  ... * - * - *  

(Marine Mechanical Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นเครืองกลเรือ 

2. สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเครืองกลเรือ ในสถาน-

ประกอบการตามภาระหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  มีวินยั   

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเครืองกลเรือในสถาน-

ประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นเครืองกลเรือทีไดรั้บมอบหมายตามหลกัการและกระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับงานผลิตและหรือบริการทางด้านเครืองกลเรือระดบัฝีมือในสถานประกอบการ            

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั ง การวางแผนการทาํงาน การจดัเตรียม

เครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงาน  การบนัทึกและสรุปรายงานผล

การปฏิบติังาน 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก   เพือ

วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพ

สาขางาน) 
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สาขางานตวัถังและสีรถยนต์ 

20101-2401   งานชินส่วนตวัถงัรถยนต์       1 - 6 - 3 

 (Disassembled Body Parts for Cars Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้  

          1.  เขา้ใจเกียวกบัลกัษณะโครงสร้างตวัถงัรถยนต ์

          . สามารถถอด ประกอบ ตรวจสอบชิ นส่วนงานซ่อมเบา และงานซ่อมปานกลาง   

         3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั    

มีจิตสํานึกทีดีในการบาํรุงรักษา เครืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา   

          1.  แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างตวัถงัรถยนต ์

          2.  ใชเ้ครืองมือพืนฐานเพือการถอด ประกอบชิ นส่วนตวัถงั  

          3.  ถอด ประกอบ ชิ นส่วนงานซ่อมเบา งานซ่อมปานกลาง จดัเก็บชิ นส่วนรถยนต ์ปรับตงัชิ นส่วนต่าง  ๆ

ของรถยนตต์ามคู่มือ 
 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้างตวัถงัรถยนต ์เครืองมือพืนฐาน การถอด-ประกอบชิ นส่วนงานซ่อมเบา การ-

ถอดประกอบชิ นส่วนงานซ่อมปานกลาง จดัเก็บชิ นส่วนรถยนต ์ประกอบและปรับตงัชิ นส่วนต่างๆของรถยนต ์

 

20101-2402   งานซ่อมตวัถังรถยนต์  1 - 6 - 3

 (Automotive Body Repair Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้ 

          . เขา้ใจเกียวกบัลกัษณะโครงสร้างตวัถงัรถยนต ์

          2.สามารถซ่ อมเบาชิ นส่ วนตัวถังรถยนต์  ด้วยการเคาะ และซ่ อมรอยยุ บชิ นส่ วนตัวถังรถยนต์   

          3. มี เจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย   

มีจิตสํานึกทีดีในการบาํรุงรักษาเครืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม        
 

สมรรถนะรายวชิา   

          . แสดงความรู้เกียวกบัโครงสร้างตวัถงัรถยนต ์ 

          2. ใชเ้ครืองมือและอุปกรณ์ซ่อมชิ นส่วนตวัถงัรถยนต ์ 

          . ซ่อมชิ นส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยการเคาะ ดว้ยเครืองเชือมแหวน (Washer Welder) และเครืองมือพิเศษ 

คาํอธิบายรายวชิา 

           ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้างตวัถงัรถยนต ์กาํหนดขอบเขตความเสียหายใช้เครืองมือและอุปกรณ์งานซ่อม

ชิ นส่วนตวัถงัรถยนต ์ซ่อมชิ นส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยการเคาะ เครืองเชือมแหวน (Washer Welder) และซ่อมรอยยุบตวัถงัรถยนต์

ดว้ยเครืองมือพิเศษขนัพืนฐาน 
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20101-2403   งานเตรียมผวิงาน                                   1 - 6 - 3 

 (Surface Preparation Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้ 

           1. เขา้ใจวิธีการเตรียมงานก่อนขดัและลอกสี การพ่นสีรองพืนเกาะเหล็ก การโป๊วสี และขดัสีโป๊ว  การพ่นสีพืน 

กลบรอย และขดัสีพืนกลบรอย   

           2. สามารถขดั ลอกสี และเตรียมผิวงานซ่อมสีรถยนต ์

           . มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานด้วยความรับผิดชอบ ปลอดภยั ประณีต รอบคอบ และดูแลรักษา

สิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา   

           1. แสดงความรู้เกียวกบัการใชว้สัดุ เครืองมือและอุปกรณ์เกียวในงานเตรียมผิวงาน 

           2. แสดงความรู้เกียวกบัขนัการขดัลอกสี การพ่นสีรองพืนเกาะเหล็ก   การโป๊วสี การขดัสีโป๊ว การพ่นสีพืนกลบรอย 

และการขดัสีพืนกลบรอย  

           3. เตรียมผิวงานซ่อมสีรถยนตต์ามขนัตอน 
 

คาํอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับการใช้เครืองมือ วสัดุและอุปกรณ์การเตรียมผิวงาน ขนัตอนในการเตรียมผิวงาน  

การกาํหนดขอบเขตความเสียหาย การขดัลอกผิวสี การพ่นสีรองพืนเกาะเหล็ก การโป๊วและขดัสีโป๊ว การติดกระดาษ พ่นสีรอง

พืนกลบรอย และขดัสีรองพืนกลบรอย 

 

20101-2404   งานพ่นสีรถยนต์                1 - 6 - 3 

 (Automotive Painting Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. เขา้ใจเกียวกบัพืนฐานสีพ่นรถยนต ์การใชเ้ครืองมือ วสัดุและอุปกรณ์พ่นสีรถยนต ์ 

2. สามารถเตรียมงานก่อนการพ่นสีจริง พ่นสีตดัลาย 2 โทน พ่นเคลียร์ทบัหนา้ อบผิวแหง้และตรวจสอบผิวสี  

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ  มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั    

มีจิตสํานึกทีดี ในการบาํรุงรักษา เครืองมืออุปกรณ์ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

 

สมรรถนะรายวชิา  

 1. แสดงความรู้เกียวกบัพืนฐานสีพ่นรถยนต ์เครืองมืออุปกรณ์พ่นสีรถยนต ์

 2. ปิดกระดาษกาว พ่นสีจริง ตรวจสอบผิวสี และพ่นสีตดัลาย 2 โทน     

 3. เลือกสีพ่น ผสมและพ่นสีรถยนตด์ว้ยสีโซลิด (Solid) สีเมทลัลิค (Metallic) ตามคู่มือผลิตภณัฑก์ารพ่นเคลียร์  

และการอบผิวแหง้ 
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คาํอธิบายรายวชิา  

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใช้เครืองมือ วสัดุและอุปกรณ์การพ่นสีรถยนต์ เทคนิควิธีการและขนัตอน การพ่นสี

รถยนต ์การปิดกระดาษกาวเพือปกป้องชิ นส่วนขา้งเคียงก่อนการพ่นสี การผสมสี การพ่นสีโซลิด  การพ่นสีเมทลัลิค  การพ่นสี

ตดัลาย 2 โทน การพ่นเคลียร์ทบัหน้า การอบผิวแห้ง การตรวจสอบผิวสี การขดัผิวสี และการลา้งทาํความสะอาดเครืองมือ 

อุปกรณ์พร้อมจดัเก็บ 

 

20101-2405   งานขดัเคลือบเงาสีรถยนต์       1 - 3 - 2 

  (Automotive Polishing Coating  Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให้  

1. เขา้ใจขนัตอนและวธีิการขดัเคลือบเงาสี หลกัการใชเ้ครืองมือ วสัดุและอุปกรณ์การขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์ 

2. สามารถเลือกใชเ้ครืองมือ วสัดุและอุปกรณ์การขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์ขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์

3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั 

 มีจิตสํานึกทีดี ในการบาํรุงรักษาเครืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม  
 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัขนัตอน วธีิการการขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์และการใชเ้ครืองมือ วสัดุและอุปกรณ์การขดั

เคลือบเงาสีรถยนต ์

2. เลือกใชเ้ครืองมือ วสัดุและอุปกรณ์การขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์ 

3. เตรียมพืนที เครืองมือ อุปกรณ์ขดัเคลือบเงาสีและการปิดกระดาษกาว 

4. ขดัเคลือบเงาสี ตรวจผิวงานภายหลงัการขดัเคลือบเงาสี 
 

คาํอธิบายรายวชิา  

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใชเ้ครืองมือ วสัดุและอุปกรณ์การขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์เทคนิควิธีการ ขนัตอนการ

ขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์การขดัเคลือบเงาสีรถยนต ์และการตรวจผิวงานภายหลงัการขดัเคลือบเงาสี  

 

20101-2406   งานบํารุงรักษาสีรถยนต์                 1 - 3 - 2 

 (Automotive Paint Maintenance Job) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจในการตรวจสภาพและการบาํรุงรักษาสีรถยนต ์

2. สามารถบาํรุงรักษาสีรถยนตแ์ละการประมาณราคาค่าบริการ 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีจิตสํานึกทีดี 

ในการบาํรุงรักษาเครืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการบาํรุงรักษาสีรถยนต ์

2. ลา้งสีขดัสีเคลือบสีและทาํความสะอาดภายในรถยนต ์
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการตรวจสภาพสี การลา้งสี การขดัสี การเคลือบสี การทาํความสะอาดภายใน

รถยนต์ การนาํวิทยาการใหม่ๆและเทคโนโลยีทีทนัสมยัมาใช้ในการบาํรุงรักษาสีรถยนต์ และการประมาณราคา

ค่าบริการ 

 

20101-2407  ธุรกจิตวัถังและสีรถยนต์                2 - 0 - 2 

 (Automotive Body and Paint Business) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการบริหารและการจดัการบริการตวัถงัและสีรถยนต ์หนา้ทีรับผิดชอบของ

บุคลากร กฎหมายแรงงาน การประกนัภยัรถยนต ์การคาํนวณภาษี การวางแผนเพือจดัตงั

ศูนยบ์ริการตวัถงัและสีรถยนต ์การบริหารงานอะไหลแ่ละวสัดุ  การประมาณราคา กลยุทธ์

การตลาด 

2. มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดี มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสานึกทีดีในการดาํเนินธุรกิจตวัถงัและ

สีรถยนต ์
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการธุรกิจตวัถงัและสีรถยนต ์การเตรียมบุคลากรในธุรกิจตวัถงัและ

สีรถยนต ์

2. วางแผนงานบริการการบริหารงานอะไหล่และวสัดุเกียวกบัสีรถยนต ์

3. ประมาณราคาค่าบริการและวางแผนกลยุทธ์การตลาด 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัหลกัการดาํเนินธุรกิจตวัถงัและสีรถยนต์ หน้าทีความรับผิดชอบและคุณลกัษณะทีดีของ

บุคลากรในศูนยบ์ริการตวัถงัและสีรถยนต์ ไดแ้ก่ ผูจ้ดัการ พนกังานรับรถ พนกังานขบัรถ หวัหน้าช่างซ่อมตวัถงั

และสีรถยนต์ ช่างตวัถงัช่างสี พนักงานอะไหล่ กฎหมายแรงงาน การประกันภยัรถยนต์  การคาํนวณภาษี 

การวางแผนงานบริการ การบริหารงานอะไหล่และวสัดุ การประมาณราคากลยุทธ์การตลาด  

 

20101-2408  การประเมนิราคางานตวัถงัและสีรถยนต์                             1 - 3 - 2 

 (Estimate Price on Automotive Body and Paint) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจในการกาํหนดความเสียหายงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

2. สามารถกาํหนดชวัโมงงาน และประมาณราคาค่าซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

3. สามารถบนัทึกเอกสารใบควบคุมการสงัซ่อม และการส่งมอบงาน 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการประเมินราคาตวัถงั

และสีรถยนต ์
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการกาํหนดความเสียหายงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

2. กาํหนดชวัโมงงาน และประมาณราคาค่าซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์

3. บนัทึกเอกสารใบควบคุมการสั งซ่อม และการส่งมอบงาน 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั การกาํหนดความเสียหายงานซ่อมตวัถงัและสีรถยนต์  การกาํหนดชวัโมงงาน 

และประมาณราคาค่าซ่อมตวัถงัและสีรถยนต ์บนัทึกเอกสารใบควบคุมการสั งซ่อม และการส่งมอบงาน 
 

20101-2409  งานบริการตวัถังรถยนต์                       * - * - 4 

  (Automotive Body Service Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. สามารถถอดและจดัเก็บชิ นส่วนรถยนตที์ตอ้งการซ่อมหรือเปลยีน 

2. สามารถประกอบ ปรับตงั  ชิ นส่วนต่าง ๆ ของรถยนตต์ามคู่มือ 

3. สามารถซ่อมชิ นส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยคอ้นและคอ้นตู ๊ เครืองเชือมแหวน (Washer  Welder) 

และดว้ยเครืองมือพิเศษ 

4. มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยั มีจิตสํานึกทีดี 

ในการบาํรุงรักษาเครืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. ถอด ประกอบ ปรับตงั  ชิ นส่วนต่าง ๆ ของรถยนตต์ามคู่มือ 

2. ซ่อมชิ นส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยคอ้นและคอ้นตู ๊

3. ซ่อมชิ นส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยเครืองเชือมแหวน (Washer  Welder)   

4. ซ่อมชิ นส่วนตวัถงัรถยนตด์ว้ยเครืองมือพิเศษ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัการถอดประกอบ ปรับตงั  ชิ นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต ์วเิคราะห์และกาํหนดขอบเขต ความเสียหาย 

ซ่อมตวัถงัรถยนต ์ดว้ยคอ้นและคอ้นตู ๊เครืองเชือมแหวน (Washer  Welder)  เครืองมือพิเศษ การทาํใหโ้ลหะหดตวั   

 

20101-2410  งานบริการสีรถยนต์                                                           * - * - 4 

 (Automotive Paint Service Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เตรียมผิวงานซ่อมตามขนัตอน 

2. ผสมและพ่นสีรถยนตต์ามคู่มือผลิตภณัฑ ์

3. ขดัเคลือบเงาสีรถยนตต์ามคู่มือผลิตภณัฑ ์
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4. มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดีมีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีจิตสํานึกทีดี 

ในการบาํรุงรักษาเครืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมผิวงานซ่อมตามขนัตอน 

2. ผสมและพ่นสีรถยนตด์ว้ยสีโซลิด (Solid) ตามคู่มือผลิตภณัฑ ์

3. ผสมและพ่นสีรถยนตด์ว้ยสีเมทลัลคิ (Metallic) ตามคู่มือผลิตภณัฑ ์

4. ขดัเคลือบเงาสีรถยนตต์ามคู่มือผลิตภณัฑ ์
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัการเตรียมผิวงานการกาํหนดขอบเขตความเสียหาย  การขดัลอกผิวสี  การโป๊และขดัสีโป๊  การติด

กระดาษ การพ่นสีรองพืน (Primer) และสีพืน (Surfacer) การผสมสี  การพ่นสีโซลิด  การพ่นสีเมทลัลิค การพ่นเคลียร์

ทบัหนา้ การขดัเคลือบเงาสีรถยนตแ์ละการตรวจสอบ 

 

20101-2411 งานตดัปรับเปลียนชินส่วนตวัถงัรถยนต ์     1 - 6 - 3 

  (Automotive Cutting and Modifying Body Parts Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้  

          1. เขา้ใจเกียวกบัลกัษณะโครงสร้างตวัถงัรถยนต ์

          . สามารถปรับโครงสร้างและตวัถงัรถยนต์ ตดัและนาํชิ นส่วนออกจากโครงสร้างและตวัถงัรถยนต์ เชือมเปลียน

ชิ นส่วนโครงสร้างและตวัถงัรถยนต ์ 

          3. มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั มีจิตสํานึกทีดี

ในการบาํรุงรักษาเครืองมืออุปกรณ์และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา   

          . แสดงความรู้เกียวกบัลกัษณะโครงสร้างตวัถงัรถยนต ์ 

          . ปรับโครงสร้างและตวัถงัรถยนต ์ 

          . ตดัและนาํชินส่วนออกจากโครงสร้างและตวัถงัรถยนต ์ 

          . เชือมเปลียนชินส่วนโครงสร้างและตวัถงัรถยนต ์ 
 

คาํอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัลกัษณะโครงสร้างตวัถงัรถยนต ์การเตรียมและใชเ้ครืองมือ อุปกรณ์การตดั  เลือก

วิธีการตดั การตดั เตรียมแนวเชือมก่อนการเชือมประกอบ เชือมยึดชิ นส่วนเขา้กบัโครงสร้างและตวัถงั ตรวจสอบ

และทาํความสะอาดรอยเชือมพร้อมทา/พ่นป้องกนัสนิม/ซีลตวัถงั ติดตงัตวัถงัเขา้กบัแท่นพร้อมวดัค่ามาตรฐานก่อน-

หลงั ปรับโครงสร้างและตวัถงั 
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20101-54xx ปฏิบัตงิานถงัและสีรถยนต์ ... * - * - *  

(Automotive Body and Painting Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นตวัถงัและ   

สีรถยนต ์

2. สามารถประยุกตใ์ชค้วามรู้และทกัษะในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นตวัถงัและสีรถยนต์

ในสถานประกอบการตามภาระหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  มีวินยั  

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นตวัถงัและสีรถยนต์

ในสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางด้านตวัถงัและสีรถยนต์ทีได้รับมอบหมายตามหลกัการและ

กระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับงานผลิตและหรือบริการทางด้านตวัถงัและสีรถยนต์ระดบัฝีมือในสถาน-

ประกอบการการเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั ง การวางแผนการทาํงาน   

การจดัเตรียมเครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงาน  การบนัทึก

และสรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใช้ฝึก   

เพือวางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล ให้สอดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วชิาชีพสาขางาน) 
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(หน้าว่าง) 
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สาขางานจกัรยานยนต์และเครืองยนต์เล็กอเนกประสงค์ 
 

20101-2501 งานความปลอดภัยในการใช้รถจกัรยานยนต์ 1 - 3 - 2 

  (Safety Motorcycle Riding Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจกฎจราจรและความปลอดภยัในการใชร้ถจกัรยานยนต ์

2. สามารถขบัขีรถจกัรยานยนตอ์ย่างปลอดภยัตามกฎจราจรและบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั และมีจิตสาํนึกทีดีในการบาํรุงรักษา

เครืองมืออุปกรณ์และสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใชร้ถจกัรยานยนตต์ามกฎจราจร 

2. เตรียมและตรวจสภาพจกัรยานยนตก่์อนการใชง้านตามคู่มือ 

3. ขบัขีจกัรยานยนตต์ามสถานการณ์และกฎจราจร 

4. บาํรุงรักษาจกัรยานยนตป์ระจาํวนัตามคู่มือ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั การเตรียมจกัรยานยนต์ ติดเครืองยนต์ ขบัขีจกัรยานยนต์ การออกรถ ชะลอ

ความเร็ว หยุดรถ จอดรถ ขบัขีอย่างปลอดภยัตามกฎจราจรและการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต์ 

 

20101-2502 งานเครืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ 1 - 3 - 2 

  (Small Engine Versatile Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการทาํงานและส่วนประกอบของเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์

2. สามารถใชเ้ครืองมือถอดประกอบและตรวจสภาพเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์

3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพ บริการและบาํรุงรักษาเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์

4. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานรับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภยัและรักษา 

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัความปลอดภยัและหลกัการทาํงานของเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์

2. ถอด ประกอบและตรวจสภาพชิ นส่วนเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคแ์กส๊โซลนีตามคู่มือ 

3. ถอด ประกอบและตรวจสภาพชิ นส่วนเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคดี์เซลตามคู่มือ 

4. บาํรุงรักษาเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคแ์ก๊สโซลนีตามคู่มือ 

5. บาํรุงรักษาเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคดี์เซลตามคู่มือ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั ความปลอดภยัในการทาํงาน หลกัการทาํงานของเครืองยนต์เล็กอเนกประสงค์ 

การใชเ้ครืองมือ การถอดประกอบชิ นส่วน ตรวจสอบชิ นส่วน บาํรุงรักษา แกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง ปรับแต่งเครืองยนตเ์ล็ก

อเนกประสงคแ์ก๊สโซลีนและดีเซล และการประมาณราคาค่าบริการ 

 

20101- 2503 งานเครืองยนต์รถจกัรยานยนต์             1 - 6 - 3 

  (Motorcycle Engine Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัโครงสร้างและหลกัการทาํงานของเครืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์

2. สามารถเตรียม เลอืก ใช ้บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด  จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษ

ของงานซ่อมเครืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์

3. สามารถ ตรวจสอบ ซ่อม เปลียน แกไ้ข ปรับแต่ง ทดสอบการทาํงานระบบต่างๆของเครืองยนต์

รถจกัรยานยนต ์

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติัติงานดว้ยความรับผิดชอบ ปฏิบติัตนตามระเบียบของหน่วยงาน 

ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั รักษาสิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัเครืองยนตข์องรถจกัรยานยนต ์ 

2. เตรียม เลือก ใช ้บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษของงาน

ซ่อมเครืองยนต ์รถจกัรยานยนต ์

3. ตรวจสอบ ซ่อม เปลียน แกไ้ข ปรับแต่ง ทดสอบการทาํงานระบบเครืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์

4. ตรวจสภาพชิ นส่วนเครืองยนตร์ถจกัรยานยนต ์
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัโครงสร้าง หลกัการทาํงาน  ประเภท ส่วนประกอบ และหนา้ที หลกัการทาํงาน

ของเครืองยนต์ 2 จงัหวะ และ 4 จงัหวะ ระบบต่างๆของเครืองยนต์รถจกัรยานยนต์ เตรียม เลือก ใช้ บาํรุงรักษา  

ทาํความสะอาด  จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษ ตรวจสอบ ซ่อม เปลียน แกไ้ข ปรับแต่ง  ทดสอบ

การทาํงาน  ถอดประกอบชิ นส่วนชุดฝาสูบ วาล์ว ชิ นส่วนเสือสูบ ลูกสูบ แหวนลูกสูบ ชิ นส่วนชุดมอเตอร์สตาร์ท 

ชิ นส่วนชุดเพลาขอ้เหวยีง เกียร์ ชิ นส่วนระบบส่งกาํลงัแบบเกียร์ธรรมดา แบบเกียร์อตัโนมติั หวัฉีดนาํมนัเชือเพลิง 

ชิ นส่วนปัมนาํมนัเชือเพลิง ท่อนาํมนัเชือเพลิง 
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20101-2504 งานระบบรองรับนําหนกัและส่งกาํลงัรถจกัรยานยนต์ 1 - 6 - 3 

 (Suspension and Transmission Motorcycles Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหนา้ทีและการทาํงานโครงตวัถงัและระบบรองรับนาํหนกัของรถจกัรยานยนต ์

2. สามารถถอด ประกอบโครงตวัถงัและชิ นส่วนระบบรองรับนาํหนกั 

3. เขา้ใจหนา้ทีและการทาํงานของระบบส่งกาํลงัของรถจกัรยานยนต ์

4. สามารถตรวจสอบชิ นส่วนระบบส่งกาํลงั 

5. เขา้ใจหนา้ทีและการทาํงานของระบบเบรกรถจกัรยานยนต ์

6. สามารถตรวจสอบชิ นส่วนระบบเบรก 

7. มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดี มีความประณีต รอบคอบ ปลอดภยั และมีจิตสาํนึกทีดีในการบาํรุงรักษา

เครืองมืออุปกรณ์และสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการทาํงานของโครงตวัถงัและระบบรองรับนาํหนกัของรถจกัรยานยนต ์

2. ถอด ประกอบโครงตวัถงัและชิ นส่วนระบบรองรับนาํหนกัตามคู่มือ 

3. แสดงความรู้เกียวกบัการทาํงานของระบบส่งกาํลงัของรถจกัรยานยนต ์

4. ตรวจสอบชิ นส่วนระบบส่งกาํลงัตามคู่มือ 

5. แสดงความรู้เกียวกบัการทาํงานของระบบเบรก 

6. ตรวจสอบชิ นส่วนระบบเบรกตามคู่มือ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั ประเภท โครงตวัถงั หลกัการทาํงานระบบรองรับนาํหนกัของรถจกัรยานยนต์ 

ระบบส่งกาํลงัแบบโซ่ขบัเคลือน ระบบส่งกาํลงัแบบสายพาน ระบบส่งกาํลงัแบบเพลา ระบบคลทัช์เปียกหลายแผ่น

ซ้อนกนั คลทัช์เปียกสองชุด คลทัช์แรงเหวียงหนีศูนย์กลาง ระบบเกียร์ธรรมดา เกียร์อตัโนมติั ส่วนประกอบและ     

การทาํงานของระบบเบรก ดรัมเบรก ดิสก์เบรก ระบบกระจายแรงเบรก ABS, Combine ABS และถอด ประกอบ 

ตรวจสอบชิ นส่วนโครงตวัถงั โช๊คอพัหน้า-หลงั ปรับตงับงัคบัเลียวลูกปืนคอ ถอดลอ้และยาง วงลอ้ ซีลวด เกียร์

ธรรมดา เกียร์อตัโนมติั ตรวจสอบการสึกหรอของผา้เบรก ดรัมเบรก ดิสก์เบรก (ABS, Combine ABS) ไล่ลมเบรก 
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20101-2505 งานไฟฟ้ารถจกัรยานยนต์                          1 - 6 - 3 

  (Motorcycle Electrical System Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา เพือให ้

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการทาํงานของระบบไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์

2. สามารถ เตรียม เลือก ใช ้บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด  จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษ 

เครืองวเิคราะห์ไฟฟ้ารถจกัรยายนต ์

.  สามารถตรวจสอบ วินิจฉัย ซ่อม เปลียน แก้ไข ปรับแต่ง  ทดสอบการทํางานระบบไฟฟ้า

รถจกัรยานยนต ์

4.  มีเจตคติและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติัติงานดว้ยความรับผิดชอบ ปฏิบติัตนตามระเบียบของหน่วยงาน 

ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั รักษาสิงแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงาน ของงานระบบไฟฟ้ารถจกัรยานยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส์ใน

รถจกัรยานยนต ์

2. เตรียม เลือก ใช ้บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด  จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษ เครือง

วเิคราะห์   ของงานซ่อมไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์ 

3. ตรวจสอบ วนิิจฉยั ซ่อม เปลยีน แกไ้ข ปรับแต่ง  ทดสอบการทาํงานระบบไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์
 

คาํอธบิายรายวชิา 

  ศึกษาและปฏิบัติ เกียวกับ สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิกส์ การอ่านวงจรไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์ การใชเ้ครืองมือวดัทางไฟฟ้า การวนิิจฉยัและซ่อมไฟฟ้ารถจกัรยานยนต ์เตรียม เลือก ใช ้บาํรุงรักษา  

ทาํความสะอาด จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษ เครืองวเิคราะห์ ตรวจสอบ วินิจฉัย ซ่อม เปลียน 

แกไ้ข ปรับแต่ง  ทดสอบการทาํงานระบบไฟชาร์จ ระบบจุดระเบิด ระบบไฟแสงสวา่ง ไฟสัญญาณ ระบบมาตรวดั 

เซนเซอร์ ลบขอ้มูลปัญหา ตงัค่าเริมตน้ของกล่องควบคุมอิเลก็ทรอนิกส์ ใชเ้ครืองวเิคราะห์ปัญหาระบบหวัฉีดนาํมนั

เชือเพลิง 
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20101-2506 งานบริการรถจกัรยานยนต์         1 - 3 - 2 

  (Service Operation Motorcycle Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  

1. เขา้ใจเกียวกบัหลกัการการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

2. สามารถเตรียม เลอืก ใช ้บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษ

ในการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

3. สามารถตรวจสอบ  ซ่อม เปลียน แกไ้ข ปรับแต่ง บาํรุงรักษา ระบบต่างๆของรถจกัรยานยนต ์  

4. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติัติงานดว้ยความรับผิดชอบ ปฏิบติัตนตามระเบียบของหน่วยงาน 

ปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยั รักษาสิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

2.  เตรียม เลอืก ใช ้บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด  จดัเก็บเครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษในการ

บาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

3.  ตรวจสอบ ซ่อม เปลยีน แกไ้ข  ปรับแต่ง  บาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์
   

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต์  เตรียม เลือก ใช้ บาํรุงรักษา ทาํความสะอาด จดัเก็บ

เครืองมือช่าง เครืองมือวดั เครืองมือพิเศษ ตรวจสอบ ซ่อม เปลียน  แก้ไข ปรับแต่ง บาํรุงรักษา ระบบเครืองยนต์  

การทาํงานของเซนเซอร์ ชิ นส่วนระบบไฟแสงสว่าง/ไฟสัญญาณ/มาตรวดั เปลียนถ่ายของเหลว ปรับตงัระยะห่าง

วาล์วไอดี ไอเสีย เปลียนชิ นส่วนระบบกรองอากาศ ปรับตงัระบบส่งกําลงัแบบเกียร์ธรรมดา เกียร์อตัโนมติั 

ตรวจสอบ ปรับตงั และเปลียนระบบไฟชาร์จ ระบบมอเตอร์สตาร์ท ระบบจุดระเบิด ระบบไฟฟ้าควบคุมเครืองยนต์ 

ระบบเบรก ระบบรองรับนาํหนกั ระบบบงัคบัเลียว การทาํงานของหวัฉีดนาํมนัเชือเพลิง การทาํงานของปัมนาํมนั

เชือเพลิงและท่อนาํมนัเชือเพลิง แนะนาํการบาํรุงรักษาเบืองตน้สําหรับผูใ้ช้ การรับประกนัคุณภาพ  การใช้งาน

ตารางบาํรุงรักษา การตรวจสอบรถตามระยะการใชง้าน การตอ้นรับลูกคา้ การติดตามลูกคา้ก่อนและหลงัการบริการ 

การประเมิน ระยะเวลา ราคา การแนะนาํการส่งมอบรถใหม่ การส่งมอบรถ ตรวจเช็คตามระยะทาง การใช้คู่มือ

อะไหล่ การวเิคราะห์ปัญหาเบืองตน้ 

 

20101-2507 งานเทคโนโลยรีถจกัรยานยนต์ 1 - 3 - 2 

  (Motorcycle Technology Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจระบบควบคุมการทาํงานของเครืองยนตด์ว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

2. สามารถถอด ประกอบและวเิคราะห์ระบบควบคุมการทาํงานของเครืองยนตด์ว้ยอเิลก็ทรอนิกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดีในการปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบและคาํนึงถึงความปลอดภยั 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการทาํงานของระบบควบคุมการทาํงานของเครืองยนตด์ว้ยอเิลก็ทรอนิกส์ 

2. ตรวจสอบและแกไ้ขระบบควบคุมการทาํงานของเครืองยนตด์ว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ตามคู่มือ 

3. แสดงความรู้เกียวกบัเทคโนโลยีของรถจกัรยานยนต ์
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั ประเภทและส่วนประกอบ หลกัการทาํงานของระบบฉีดเชือเพลิงและจุดระเบิด

ควบคุมดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบกลไกลดกาํลงัอดั ระบบตดัการทาํงานทีสวิทช์ขาตงัขา้ง ระบบกนัขโมยระบบ

คน้หาตาํแหน่งรถ ระบบควบคุมมลพิษ ระบบอลัเทอร์เนเตอร์ สตาร์ทเตอร์ ระบบไอดริงสตอ๊ป ระบบเซนเซอร์ใน

รถจกัรยานยนต์ เทคโนโลยีไดอะซีล ระบบวาล์วแบบแปรผนั ระบบควบคุมความปลอดภยั  ระบบเพลาขอ้เหวยีง

แบบเยืองศูนย์และปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา ตรวจสอบแก้ไขระบบฉีดเชือเพลิงและจุดระเบิ ดควบคุม 

ดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

 

20101-2508 งานบริการตวัถังและสีรถจกัรยานยนต์ 1 - 3 - 2 

                             (Motorcycle Body Paint Service Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1.  เขา้ใจหลกัการใชเ้ครืองมือในงานตวัถงัและพ่นสีรถจกัรยานยนต ์

2.  สามารถใชเ้ครืองมือทาํการปรับปรุงสภาพตวัถงัและสีรถจกัรยานยนต ์

3.  มีกิจนิสยัทีดีในการทาํงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภยัและรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1.  แสดงความรู้เกียวกบัการจาํแนกชนิดประเภท การนาํไปใชง้าน ขนัตอนการซ่อมสีรถจกัรยานยนต ์

2.  เตรียมผิวงานดว้ยกรรมวธีิตามกระบวนการซ่อมสีรถจกัรยานยนต ์

3.  พ่นสีรองพืน พ่นสีทบัหนา้ ขดัสีและติดตงัอุปกรณ์เขา้กบัรถจกัรยานยนต ์

4.  ประมาณราคางานซ่อมสีรถจกัรยานยนตต์ามหลกัการ 

5.  บาํรุงรักษาอุปกรณ์เครืองมืองานตวัถงัและพ่นสีรถจกัรยานยนตห์ลงัการใชง้านตามคู่มือ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใชเ้ครืองมืองานตวัถงัและพ่นสีรถจกัรยานยนต ์การเคาะขึนรูป  การปะผุตวัถงั การลอก

สีโป๊วสี การขดัเตรียมผิวงาน การพ่นสี การขดัสีและการประมาณราคาค่าบริการ 
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20101-2509 งานวจิยัและพฒันางานรถจกัรยานยนต์พืนฐาน 1 - 6 - 3 

 (Basic Motorcycle Research and Development Job)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. รู้และเขา้ใจหลกัการพืนฐานกระบวนการจดัทาํงานวจิยั 

2. สามารถประยกุตก์ระบวนการจดัทาํงานวจิยัเบืองตน้ไปพฒันางานจกัรยานยนต ์

3. มีเจตคติและกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม

สร้างสรรค ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้นืได ้
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัการจดัทาํและพฒันารถจกัรยานยนตพื์นฐาน 

2. ดาํเนินการจดัทาํพฒันารถจกัรยานยนตพื์นฐานโดยใชก้ระบวนการวจิยัเบืองตน้ 

3. นาํเสนอพร้อมรายงานผลการพฒันารถจกัรยานยนตพื์นฐานโดยใชก้ระบวนการวจิยัเบืองตน้ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัหลกัการพืนฐานกระบวนการวิจยั การวางแผน การดาํเนินงาน การแกไ้ขปัญหา 

การประเมินผล การจดัทาํรายงานพร้อมการนาํเสนอ โดยประยุกต์ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือสอดคลอ้งกบั

ระดบัสาขาวิชาชีพทีศึกษา พฒันาชิ นส่วน อุปกรณ์ และเครืองมือพิเศษรถจกัรยานยนต์โดยใช้หลกัการวิจยั 

กรณีศึกษาการพฒันาชิ นส่วน อุปกรณ์ และเครืองมือพิเศษ  
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20101-55xx ปฏิบัตงิานจกัรยานยนต์และเครืองยนต์เลก็อเนกประสงค์ ... * - * - *  

(Motorcycles and Multipurpose Small Engines Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เข้าใจหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางด้าน

จกัรยานยนตแ์ละเครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงค ์

2. สามารถประยุกต์ใชค้วามรู้และทกัษะในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นจกัรยานยนตแ์ละ

เครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคใ์นสถานประกอบการตามภาระหนา้ทีทีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติทีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  มีวินยั  

ตรงต่อเวลา ขยนั ซือสัตย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นจกัรยานยนตแ์ละ

เครืองยนตเ์ลก็อเนกประสงคใ์นสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านจกัรยานยนต์และเครืองยนต์เล็กอเนกประสงค์ทีได้รับ

มอบหมายตามหลกัการและกระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบังานผลิตและหรือบริการทางดา้นจกัรยานยนต์และเครืองยนตเ์ล็กอเนกประสงค์

ระดบัฝีมือในสถานประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั ง          

การวางแผนการทาํงาน การจดัเตรียมเครืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหา

การทาํงาน  การบนัทึกและสรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ใหส้ถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวเิคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะทีตอ้งการและเวลาทีใชฝึ้ก  เพือ

วางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทงัแนวทางการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะวชิาชีพ

สาขางาน) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

20101-8001 ฝึกงาน  * - * - 4 

20101-8002 ฝึกงาน 1 * - * - 2 

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

 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขนัตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวทิยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์

20101-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 

 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ  และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวนิยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขนัตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ    สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวทิยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. )                       ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์

20101-8003 ฝึกงาน  2 * - * - 2 

 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจขนัตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอย่างเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติทีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเครืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขนัตอนและกระบวนการทีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานทีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติังานทีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวชิาชีพในสถานประกอบการ    สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวทิยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวชิานนั ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานทีต่อเนืองจากรายวชิา 20101-8002 ในสถานประกอบการ สถาน-

ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวทิยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

 
20101-8501 โครงงาน * - * - 4 

20101-8502 โครงงาน 1 * - * - 2 

20101-8503 โครงงาน 2 * - * - 2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. )                       ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์

20101-8501 โครงงาน * - * - 4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แก้ไขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา               

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานทีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวชิาชีพทีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์

20101-8502 โครงงาน 1 * - * - 2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวชิาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แก้ไขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา                

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานทีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวชิาชีพทีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. )                       ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์

20101-8503 โครงงาน 2 * - * - 2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวิชา  

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แก้ไขปัญหา 

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบั การวางแผนจดัทาํหรือพฒันางานโครงงาน การดาํเนินงาน การแก้ไขปัญหา     

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานทีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวชิาชีพทีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาทีกาํหนด 

(ผู ้เ รียนสามารถจัดทําโครงงานสร้างและหรือพฒันางานทีต่อเนืองจากรายวิชา 20101-8502  หรือ             

เป็นโครงงานใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. )                    ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์

หมวดวชิาเลือกเสรี 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

 

รหัสวชิา ชือวชิา        ท - ป - น 

20101-9001 งานขบัขีรถจกัรยานยนต ์      1 - 3 - 2 

20101-9002 งานแก๊สรถยนต ์       1 - 3 - 2 

20101-9003 งานทดสอบปัมและหวัฉีดเครืองยนตดี์เซล    1 - 6 - 3 

20101-9004 งานซ่อมเครืองยนตเ์บืองตน้     1 - 3 - 2 

20101-9005 การผลิตชินส่วนยานยนต ์      2 - 0 - 2 

20101-9006    งานเขียนแบบและอ่านแบบเครืองกล    1 - 3 - 2 

20101-9007 งานส่งเสริมการขายยานยนต ์     1 - 3 - 2 

20101-9008 พลงังานทดแทน       2 - 0 - 2 
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20101-9001 งานขบัขีรถจกัรยานยนต์      1 - 3 - 2 

    (Motorcycle  Driving  Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจกฎจราจรการเตรียมและการขบัขีจกัรยานยนตอ์ย่างปลอดภยั 

2. สามารถขบัขีรถจกัรยานยนตอ์ย่างปลอดภยัตามกฎจราจรและการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

3. มีกิจนิสัยทีดีในการขบัขีจกัรยานยนตมี์มารยาทในการขบัขีและคาํนึงถึงกฎจราจร 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการขบัขีจกัรยานยนตต์ามกฎจราจร 

2. บาํรุงรักษาจกัรยานยนตป์ระจาํวนัตามคู่มือ 

3. เตรียมและตรวจสภาพรถจกัรยานยนตก่์อนการใชง้านตามคู่มือ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการเตรียมรถจกัรยานยนต์ ติดเครืองยนต์ขบัขีจกัรยานยนต์ในสภาวะต่างๆ       

การออกรถชะลอความเร็ว หยุดรถ จอดรถ ขบัขีอย่างปลอดภยัตามกฎจราจรและการบาํรุงรักษารถจกัรยานยนต ์

 

20101-9002 งานแก๊สรถยนต์       1 - 3 - 2 

    (Gas Engine Practice Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานระบบเชือเพลงิแกส๊รถยนต ์

2. สามารถบาํรุงรักษาอุปกรณ์ติดตงัและปรับแต่งเครืองยนตใ์ชแ้ก๊ส 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสํานึกในการรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทาํงานระบบเชือเพลิงแก๊สรถยนต ์

2. ติดตงัอุปกรณ์ปรับแต่งและบาํรุงรักษาเครืองยนตใ์ชแ้กส๊ตามหลกัและกระบวนการ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัสมบติัของเชือเพลิงแก๊ส  หลกัการทาํงาน การติดตงั การปรับแต่งและ 

การปรับปรุงสภาพเครืองยนตใ์ชเ้ชือเพลิงแก๊ส  การตรวจซ่อมบาํรุงรักษา กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการใชแ้ละ        

การติดตงัอุปกรณ์แก๊สรถยนต ์
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20101-9003 งานทดสอบปัมและหัวฉีดเครืองยนต์ดเีซล    1 - 6 - 3 

  (Pumps and Injector Testing for Diesel Engine Job) 

 วิชาบังคับก่อน : 20101-2002  งานเครืองยนตดี์เซล 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจกระบวนการถอดประกอบและตรวจสภาพชิ นส่วนปัมและหวัฉีด 

2. สามารถปรับแต่ง เปลยีนชิ นส่วนปัมหวัฉีด 

3. มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภยัและมีจิตสํานึกในการรักษา

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการทดสอบปัมและหวัฉีด 

2. ตรวจสภาพปัมนาํมนัเชือเพลิงและหวัฉีด 

3. ถอด ประกอบปัมนาํมนัเชือเพลิงและหวัฉีดตามคู่มือ 

4. เปลียนชิ นส่วนปัมนาํมนัเชือเพลิงและหวัฉีด 

5. ปรับแต่งปัมนาํมนัเชือเพลิงและหวัฉีดตามคู่มือ 
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใชเ้ครืองมือ เครืองมือพิเศษ ถอด ประกอบ เปลยีนชิ นส่วน ปรับแต่งปัม 

หวัฉีด ตรวจสภาพและทดสอบ 

 

20101-9004 งานซ่อมเครืองยนต์เบืองต้น      1 - 3 - 2 

   (Basic  Engine Repair Job) 

  วิชาบังคับก่อน : 20101-2001  งานเครืองยนตแ์กส๊โซลีน 

   20101-2002  งานเครืองยนตดี์เซล 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชเ้ครืองมือทดสอบตรวจหาขอ้ขดัขอ้งของเครืองยนตเ์บืองตน้ 

2. สามารถใชเ้ครืองมือทวัไปและเครืองมือพิเศษ 

3. สามารถตรวจสภาพเปลยีนและปรับแต่งชิ นส่วนของเครืองยนต ์

4. มีกิจนิสัยในการทาํงานทีดีมีความประณีตรอบคอบ ปลอดภยัและมีจิตสํานึกในการรักษา 

สภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการใชเ้ครืองมือทดสอบตรวจหาขอ้ขดัขอ้งของเครืองยนตเ์บืองตน้ 

2. ตรวจสภาพเปลียนและปรับแต่งชิ นส่วนของเครืองยนตโ์ดยใชเ้ครืองมือทวัไปและเครืองมือพิเศษ 
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คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการใชเ้ครืองมือทวัไป เครืองมือพิเศษ ซ่อมปรับแต่งสมรรถนะของเครืองยนต์

และการบาํรุงรักษาตามคู่มือ 

 

20101-9005 การผลติชินส่วนยานยนต์       2 - 0 - 2 

   (Automotive Parts Production)  
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการพืนฐานระบบการผลิตชิ นส่วนยานยนต ์

2. เขา้ใจคุณสมบติัของวสัดุและเครืองจกัรกลทีเกียวขอ้งกบัการผลิตชิ นส่วนยานยนต ์

3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเจตคติทีดีและเกิดความคิดรวบยอดเกียวกบักระบวนการผลิตชิ นส่วน 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการพืนฐานระบบการผลิตชิ นส่วนยานยนต ์

2. แสดงความรู้เกียวกบัคุณสมบติัของวสัดุและเครืองจกัรกลทีเกียวขอ้งกบัการผลิต

ชิ นส่วนยานยนต ์
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัเกียวกบัหลกัการพืนฐานระบบการผลิต วสัดุ เครืองจกัรกลทีเกียวขอ้งกบัการผลิต การขึนรูปชิ นส่วน

ยานยนตแ์ละการขนถ่ายผลิตภณัฑ ์

 

20101-9006 งานเขียนแบบและอ่านแบบเครืองกล     1 - 3 - 2 

  (Mechanical Reading and Drawing Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการเขียนและอ่านแบบภาพฉายภาพประกอบภาพแยกชิ นภาพตดัชิ นส่วนของระบบเครืองกล 

2. สามารถเขียนแบบและอ่านแบบชิ นส่วนของระบบเครืองกล 

3. มีกิจนิสัยทีดีในการทาํงานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภยัและรักษาสภาพแวดลอ้ม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการเขียนแบบเครืองกล 

2. เขียนและอ่านแบบภาพประกอบตามมาตรฐานการเขียนแบบเครืองกล 

3. เขียนและอ่านแบบภาพแยกชิ นภาพตดัตามมาตรฐานการเขียนแบบเครืองกล 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัการเขียนแบบและอ่านแบบภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพแยกชิ น ภาพตดัชิ นส่วน

ของระบบเครืองกลจากแบบและจากของจริง 
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20101-9007 งานส่งเสริมการขายยานยนต์                                         1 - 3 - 2  

   (Automotive  Sales Promotion Job) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการส่งเสริมการขายยานยนต ์

2. เขา้ใจกระบวนการรักษาความสัมพนัธ์ลูกคา้ 

3. เขา้ใจการจดัการคลงัสินคา้ 

4. เขา้ใจผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยียานยนตส์มยัใหม่ 

5. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและสือสารในการส่งเสริมการขายยานยนต ์

6. มีเจตคติและกิจนิสยัทีดี ในการทาํงานดว้ยความมีมนุษยสัมพนัธ์ มีความกระตือรือร้น และ

ทาํงานเป็นทีม 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัหลกัการและกระบวนการส่งเสริมการขายยานยนต ์

2. แสดงความรู้เกียวกบักระบวนการความสัมพนัธ์ลูกคา้ 

3. แสดงความรู้เกียวกบัการจดัการคลงัสินคา้ 

4. แสดงความรู้เกียวกบัผลิตภณัฑแ์ละเทคโนโลยยีานยนตส์มยัใหม่ 

5. วางแผนและจดักิจกรรมการส่งเสริมการขายยานยนต ์

6. ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารในการส่งเสริมการขายยานยนต ์
 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเกียวกบัคลงัสินคา้ หลกัการส่งเสริมการขายยานยนต์ การพฒันาบุคลิกภาพและ

ศิลปะการพูด หลกัการลูกคา้สัมพนัธ์ การจดัการคลงัสินคา้ ผลิตภณัฑ์และเทคโนโลยียานยนต์สมยัใหม่    

การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและสือสารในการขายยานยนต ์
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20101-9008 พลงังานทดแทน        2 - 0 - 2 

   (Renewable Energy) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจความหมาย ประเภทของพลงังานทดแทนและประโยชน์ของพลงังานการอนุรักษพ์ลงังาน 

2. เขา้ใจกฎหมายเกียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 

3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาเจตคติทีดี 
 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เกียวกบัความหมายประเภทของพลงังานทดแทน 

2. แสดงความรู้เกียวกบัประโยชนข์องพลงังานการอนุรักษพ์ลงังานตามหลกัการ 

3. แสดงความรู้เกียวกบักฎหมายเกียวกบัการอนุรักษพ์ลงั 

คาํอธบิายรายวชิา 

ศึกษาเกียวกบัเกียวกบัพลงังานลม นาํ ชีวมวล ความร้อน ใตพิ้ภพ แสงอาทิตย ์การอนุรักษพ์ลงังานกฎหมาย

เกียวกบัการอนุรักษพ์ลงังาน 
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คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0 - 2 - 0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0 - 2 - 0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0 - 2 - 0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0 - 2 - 0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0 - 2 - 0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0 - 2 - 0 

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

 (Rover Scout Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวสิามญั 

2. สามารถปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบั คาํปฏิญาณและกฏของลูกเสือวสิามญั มีทกัษะทางลูกเสือและ       

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวสิามญั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ้ืนและสังคม  มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดริเริมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบวนิยั คาํปฏิญาณ กฏและระเบียบขอ้บงัคบัของลูกเสือวสิามญั   

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ 

3. บาํเพญ็ประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถินในสถานการณ์ต่าง  ๆ

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือวสิามญั 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบั กิจกรรมของลูกเสือวสิามญั ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวสิามญั  การปฏิบติัตน

ตามคาํปฏิญาณ กฏ ระเบียบวนิยัของลูกเสือวสิามญั  กิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ  การใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติั

กิจกรรมและทาํประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถิน 

 

  



95 

 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. ) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์

20000-20… กจิกรรมองค์การวชิาชีพ … 0 - 2 - 0 

 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเสริมสร้างทกัษะประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ การพฒันาคุณภาพ

ชีวติ  การพฒันาองคก์ร ชุมชนและสังคม  

2. วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงานในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวชิาชีพ   

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมองคก์ารวชิาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง

กิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการทาํกิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบั กิจกรรมองค์การวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์วชิาการและวชิาชีพ 

กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  กิจกรรมพฒันาองค์กร ชุมชนและสังคม  การใช้กระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํ      

ผู ้ตามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเกียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์และกิจกรรมอืน ๆ ทีเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถิน โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565)     ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต ์

20000-2007 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0 - 2 - 0 

 (Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพือให ้

1. เขา้ใจความสําคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  ธรรมาภิบาล   

ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วเิคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม อนัดีงามของ

สังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนและทอ้งถิน 

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยทีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซือสัตย์สุจริต 

และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วเิคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในสิงทีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในสิงทีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสังคม   

3. ปฏิบติักิจกรรมเพือปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม  

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ท้องถิน และ

ประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คาํอธบิายรายวชิา 

ปฏิบติัเกียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 

ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทําความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอืน ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

ชุมชน ทอ้งถินและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบติั บนัทึกและประเมินผล 

 

 

 

 
 

 


