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คํานํา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เปนหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.2542 พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอาชี ว ศึ ก ษา พ.ศ. 2551 และ
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี เพื่อผลิตกําลังคนระดับฝมือที่มีสมรรถนะวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
ในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ
แผนการศึกษาแหงชาติ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ
ตามความสนใจและโอกาสของตน สงเสริมใหมีการประสานความรวมมือเพื่อจัดการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรรวมกันระหวางสถาบัน สถานศึกษา หนวยงาน สถานประกอบการ และองคกรตาง ๆ ทั้งใน
ระดับชุมชน ระดับทองถิ่นและระดับชาติ
การพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2556 สําเร็จลงไดดวยความรวมมือ
อยางดียิ่งจากหนวยราชการ
สถานศึกษา ผูบริหาร ศึกษานิเทศก ครูผูสอน ตลอดจนผูทรงคุณวุฒิ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการดังรายนามที่ปรากฏ ซึ่งไดอุทิศสติปญญาความรูและ
ประสบการณเพื่อการพัฒนาการอาชีวศึกษาของประเทศชาติเปนสําคัญ ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จึงขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการดําเนินการทุกทานไว ณ ที่นี้
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หลักการของหลักสูตร
1. เป น หลั ก สู ต รระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ หลั ง มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น หรื อ เที ย บเท า ด า นวิ ช าชี พ
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ และประชาคมอาเซียน
เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนระดับฝมือใหมีสมรรถนะ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สามารถประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ
2. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง เนนสมรรถนะเฉพาะดานดวยการปฏิบัติจริง
สามารถเลือกวิธีการเรียนตามศักยภาพและโอกาสของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเทียบโอน
ผลการเรียน สะสมผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยาการ สถานประกอบการ
และสถานประกอบอาชีพอิสระ
3. เปนหลั กสูตรที่สนับสนุนการประสานความรวมมือในการจัดการศึ กษารวมกันระหวางหนวยงาน
และองคกรที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เปนหลักสูตรที่เปดโอกาสใหสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชนและทองถิ่น มีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตรใหตรงตามความตองการและสอดคลองกับสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ
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จุดหมายของหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สามารถนํา
ความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ เลือกวิถี
การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน ทองถิ่น
และประเทศชาติ
2. เพื่อใหเปนผูมีปญญา มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ใฝเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบ
อาชีพ สามารถสรางอาชีพ มีทักษะในการจัดการและพัฒนาอาชีพใหกาวหนาอยูเสมอ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน รักหนวยงาน
สามารถทํางานเปนหมูคณะไดดี โดยมีความเคารพในสิทธิและหนาที่ของตนเองและผูอื่น
4. เพื่อใหเปนผูมีพฤติกรรมทางสังคมที่ดีงาม ทั้งในการทํางาน การอยูรวมกัน การตอตานความรุนแรง
และสารเสพติด มีความรับผิดชอบตอครอบครัว หนวยงาน ทองถิ่นและประเทศชาติ อุทิศตนเพื่อ
สังคม เขาใจและเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น มีจิตสํานึกดานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี
5. เพื่อใหมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ มีคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง มีสุขภาพอนามัย
ที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับงานอาชีพ
6. เพื่อใหตระหนักและมีสวนรวมในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและโลก
มีความรักชาติ สํานึกในความเปนไทย เสียสละเพื่อสวนรวม ดํารงรักษาไวซึ่งความมั่นคงของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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หลักเกณฑการใช

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
1. การเรียนการสอน
1.1 การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผูเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนไดทุกวิธีเรียนที่กําหนด และ
นําผลการเรียนแตละวิธีมาประเมินผลรวมกันได สามารถเทียบโอนผลการเรียน และขอเทียบ
ความรูและประสบการณได
1.2 การจั ด การเรี ย นการสอนเน น การปฏิ บัติ จ ริ ง สามารถจั ด การเรีย นการสอนไดห ลากหลาย
รูปแบบ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในวิธีการและการดําเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงาน
ในขอบเขตสํ า คั ญ และบริ บ ทต า ง ๆ ที่ สั ม พั น ธ กั น ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น งานประจํ า สามารถ
ประยุกตใชความรูและทักษะไปสูบริบทใหม สามารถใหคําแนะนํา แกปญหาเฉพาะดานและ
รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีสวนรวมในคณะทํางานหรือมีการประสานงานกลุม รวมทั้ง
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เจตคติและกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางาน

2. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน
การจัดการศึกษาในระบบปกติ ใชระยะเวลา 3 ปการศึกษา การจัดเวลาเรียนใหดําเนินการ ดังนี้
2.1 ในปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงภาคเรียนออกเปน 2 ภาคเรียนปกติหรือระบบทวิภาค ภาคเรียนละ
18 สัปดาห โดยมีเวลาเรียนและจํานวนหนวยกิตตามที่กําหนด และสถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันอาจเปดสอนภาคเรียนฤดูรอนไดอีกตามที่เห็นสมควร
2.2 การเรียนในระบบชั้นเรียน ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันเปดทําการสอนไมนอยกวา
สัปดาหละ 5 วัน ๆ ละไมเกิน 7 ชั่วโมง โดยกําหนดใหจัดการเรียนการสอนคาบละ 60 นาที

3. หนวยกิต
ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 103 หนวยกิต การคิดหนวยกิตถือเกณฑดังนี้
3.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.2 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการทดลองหรือฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไมนอยกวา 36 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใชเวลาในการฝกปฏิบัติในโรงฝกงานหรือภาคสนาม ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง
เทากับ 1 หนวยกิต
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3.4 รายวิชาที่ใชในการศึกษาระบบทวิภาคี ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต
3.5 การฝ กประสบการณ ทั กษะวิ ชาชี พในสถานประกอบการหรื อแหล งวิ ทยาการ ไม น อยกว า
320 ชั่วโมง เทากับ 4 หนวยกิต
3.6 การทําโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง เทากับ 1 หนวยกิต

4. โครงสราง
โครงสรางของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 แบงเปน 3 หมวดวิชา และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้
4.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
4.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
4.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
4.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
4.1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
4.1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
4.1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
4.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
4.2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
4.2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
4.2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
4.2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
4.2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
4.4 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร ใหเปนไปตามที่กําหนดไวในโครงสรางของ
แตละประเภทวิชาและสาขาวิชา รายวิชาแตละหมวดวิชา สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัด
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสมของภูมิภาคตามยุทธศาสตร เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองกําหนดรหัสวิชา
จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
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5. การฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
เป น การจั ด กระบวนการเรี ย นรู โ ดยความร ว มมื อ ระหว า งสถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น
กับภาคการผลิตและหรือภาคบริการ หลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูภาคทฤษฎีและการฝกหัดหรือฝกปฏิบัติ
เบื้องตนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันแลวระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจ ริง ไดสัมผั สกั บการปฏิบัติ งานอาชีพ เครื่องมื อเครื่องจัก ร อุปกรณที่ทัน สมัย และ
บรรยากาศการทํางานรวมกัน สงเสริมการฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ
ซึ่งจะชวยใหผูเรียนทําได คิดเปน ทําเปนและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติที่ดี
ในการทํางานและการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝกประสบการณทักษะวิชาชีพตองดําเนินการ ดังนี้
5.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีการฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ ในรูปของ
การฝกงานในสถานประกอบการ แหลงวิทยาการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ โดยใช
เวลารวมไมนอยกวา 320 ชั่วโมง กําหนดใหมีคาเทากับ 4 หนวยกิต กรณีสถานศึกษา
อาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น ต อ งการเพิ่ ม พู น ประสบการณ ทั ก ษะวิ ช าชี พ สามารถนํ า รายวิ ช า
ในหมวดวิ ช าทั ก ษะวิ ช าชี พ ที่ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ กั บ ลั ก ษณะงานไปเรี ย นหรื อ ฝ ก
ในสถานประกอบการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ ได โดยใช เ วลารวมกั บ การฝ ก
ประสบการณทักษะวิชาชีพ ไมนอยกวา 1 ภาคเรียน
5.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น

6. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาคนควา บูรณาการความรู ทักษะและประสบการณ
จากสิ่งที่ไดเรียนรู ลงมือปฏิบัติดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแตการเลือกหัวขอหรือเรื่องที่จะ
ศึกษาคนควา การวางแผน การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการ การดําเนินงาน การประเมินผลและการจัดทํา
รายงาน ซึ่งอาจทําเปนรายบุคคลหรือกลุมก็ได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทํา
โครงการดังกลาว ตองดําเนินการดังนี้
6.1 สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อสถาบั น ตอ งจัด ใหผูเรี ย นจัด ทําโครงการพั ฒ นาทัก ษะวิ ช าชี พ
ที่สัมพันธหรือสอดคลองกับสาขาวิชา ในภาคเรียนที่ 5 และหรือภาคเรียนที่ 6 รวมจํานวน
4 หนวยกิต ใชเวลาไมนอยกวา 216 ชั่วโมง ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
ตองจัดใหมีชั่วโมงเรียน 4 ชั่วโมง ตอสัปดาห กรณีที่ใชรายวิชาเดียว
หากจั ด ให มี โครงการพั ฒนาทั กษะวิ ชาชี พ 2 รายวิ ชา คื อ โครงการ 1 และโครงการ 2
ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันจัดใหมีชั่วโมงเรียนตอสัปดาห ที่เทียบเคียงกับเกณฑดังกลาว
ขางตน
6.2 การตัดสินผลการเรียนและใหระดับผลการเรียน ใหปฏิบัติเชนเดียวกับรายวิชาอื่น
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7. การศึกษาระบบทวิภาคี
เปนรูปแบบการจัดการศึกษาที่เกิดจากขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
กับสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน วยงานของรัฐ โดยผูเรี ยนใชเ วลาส ว นหนึ่ง ในสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ
เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี ส ามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถด า นการผลิ ต และพั ฒ นากํ า ลั ง คน
ตามจุดหมายของหลักสูตร การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี โดยนํารายวิชาทวิภาคีในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชาและเวลาที่ใชฝก จัดทําแผนฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลในแตละ
รายวิชาใหสอดคลองกับลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ทั้งนี้ อาจนํา
รายวิชาชีพอื่นในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพไปจัดรวมดวยก็ได

8. การเขาเรียน
ผูเขาเรียนตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติ
เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

9. การประเมินผลการเรียน
เนนการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษา
และการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556

10. กิจกรรมเสริมหลักสูตร
10.1 สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมง
ตอสัปดาหทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ระเบียบวินัย การตอตานความรุนแรงและสารเสพติด สงเสริมการคิด วิเคราะห สรางสรรค
การทํางาน ปลูกฝงจิตสํานึกและเสริมสรางการเปนพลเมืองไทยและพลโลก ใชกระบวนการกลุม
ในการทําประโยชนตอชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งการทะนุบํารุงขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุงการทํางาน ทั้งนี้สําหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ใหเขารวมกิจกรรมที่สถานประกอบการจัดขึ้น
10.2 การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
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11. การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
11.1 ประเมินผานรายวิ ชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ และหมวดวิชาเลือกเสรี
ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
11.2 ไดจํานวนหนวยกิตสะสมครบตามโครงสรางของหลักสูตร
11.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 และผานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
11.4 เขารวมกิจกรรมและประเมินผานทุกภาคเรียน

12. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร

12.1 หมวดวิชาทักษะชีวิต
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
ในแต ละกลุ มวิ ชาของหมวดวิ ชาทั กษะชี วิ ต ในลั กษณะจํ าแนกเป นรายวิ ชาหรื อลั กษณะ
บูรณาการใด ๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชา
ภาษาตางประเทศ กลุมวิชาวิทยาศาสตร กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสังคมศึกษา กลุมวิชา
สุขศึ กษาและพลศึกษา ในสั ด สว นที่เหมาะสม โดยพิ จารณาจากมาตรฐานการเรียนรูของ
กลุมวิชานั้น ๆ เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต
12.2 หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถปรับปรุงรายละเอียด
ของรายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะ
วิช าชี พ เลือ กได โดยพิ จ ารณาจากจุ ดประสงคสาขาวิชาและมาตรฐานการศึก ษาวิช าชีพ
สาขาวิชา ตลอดจนความตองการของสถานประกอบการหรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
12.3 หมวดวิชาเลือกเสรี สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได
ตามความตองการของสถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่น หรือสภาพยุทธศาสตรของภูมิภาค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และหรือเพื่อการศึกษาตอ
ทั้งนี้ การกําหนดรหัสวิชา จํานวนหนวยกิตและจํานวนชั่วโมงเรียนใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด

13. การปรับปรุงแกไข พัฒนารายวิชา กลุมวิชาและการอนุมัติหลักสูตร
13.1 การพั ฒ นาหลั ก สู ต รหรื อ การปรั บ ปรุ ง สาระสํ า คั ญ ของหลั ก สู ต รตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
อาชี ว ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ให เ ป น หน า ที่ ข องสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา หรื อ สถานศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.2 การอนุมัติหลักสูตร ใหเปนหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
13.3 การประกาศใชหลักสูตรใหทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
13.4 การพั ฒ นารายวิ ช าหรื อ กลุ ม วิ ช าเพิ่ ม เติ ม สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาหรื อ สถาบั น สามารถ
ดําเนินการได โดยตองรายงานใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทราบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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14. การประกันคุณภาพหลักสูตร
ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพไวใหชัดเจน อยางนอยประกอบดวย 4 ประเด็น คือ
14.1 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
14.2 การบริหารหลักสูตร
14.3 ทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา
14.4 ความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน
ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาจั ด ให มี
การประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่อยูในความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 5 ป
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การกาหนดรหัสวิชาหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ชื่อวิชา

1 2 3 4 - 5 6 7 8

ท–ป–น

ลาดับที่วชิ า 01-99
สาขาวิชา/วิชาเรียนร่ วม

กลุ่มวิชา

2 0 0 0

หมวดวิชาทักษะชีวติ

11 กลุ่มวิชาภาษาไทย
12 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
13 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
14 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
15 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
16 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา
17 กลุ่มวิชาบูรณาการ
20 กลุ่มกิจกรรม
9X กลุ่มวิชาเลือกเสรี

2 0 0 1

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

10 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมหลักสู ตร (การประกอบอาชีพ)
20 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมหลักสู ตร (คอมพิวเตอร์ )

2 X 0 0

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุ่มวิชาเรียนร่ วมประเภทวิชา

2 X X X

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

10 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
20 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
21-49 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
51-79 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ทวิภาคี)
80 กลุ่มวิชาฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
85 กลุ่มวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
9X กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี

กลุ่มทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน

( - ) รายวิชาพัฒนาโดยส่ วนกลาง ( * ) รายวิชาพัฒนาโดยสถานศึกษา
สาขาวิชา
0 วิชาเรียนร่ วม
ประเภทวิชา
1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
3 ประเภทวิชาศิลปกรรม
4 ประเภทวิชาคหกรรม
5 ประเภทวิชาเกษตรกรรม

6
7
8
9

ประเภทวิชาประมง
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่ องเทีย่ ว
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่ งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

หลักสู ตร
2 หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ปวช.
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หนาวาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต
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12

หนาวาง

ตรประกาศนียบัตรวิประเภทวิ
ชาชีพ พุทชธศั
ราช 2556
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักหลั
ราชกสู2556
าอุตกสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางยนต

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
งานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางยนตใหทนั ตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพืน้ ฐานดานชางยนต
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางยนตในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ
ใชความรู และทักษะเปนพืน้ ฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
6. เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต ความ
กตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่
ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ ความ
เชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งานจั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง การ
บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 อานแบบเขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม
3.5 ปรับแปรรูปและขึ้นรูปงานโลหะดวยเครื่องมือเบื้องตน
3.6 ประกอบทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3.7 เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบื้องตน
3.8 ปรับแปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล
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3.9 อานวงจร ตอวงจร ทดสอบวงจรนิวเมติกและไฮดรอลิกสเบื้องตน
3.10 ถอดประกอบเครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
3.11 บํารุงรักษาเครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
3.12 ถอดประกอบคลัตชเกียรและเพลาขับตามคูมือ
3.13 บํารุงรักษาคลัตชเกียรและเพลาขับตามคูมือ
3.14 ถอดประกอบระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรกตามคูมือ
3.15 บํารุงรักษาระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรกตามคูมือ
3.16 บํารุงรักษาแบตเตอรี่ระบบสตารทระบบประจุไฟฟาระบบแสงสวางระบบไฟเตือนและ
สัญญาณตามคูมือ
สาขางานยานยนต
3.17 ซอมเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
3.18 ซอมรถจักรยานยนตตามคูมือ
3.19 บริการระบบปรับอากาศรถยนต
3.20 บํารุงรักษารถยนตตามคูมือ
3.21 ขับรถยนตในสภาวะตาง ๆ ตามกฎจราจร
3.22 ตรวจสอบชิ้นสวนของเครื่องยนตโดยใชเครื่องมือวัดละเอียด
สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
3.17 บริการเครื่องตนกําลังอุตสาหกรรมตามคูมือ
3.18 บริการเครื่องอัดอากาศเครื่องสูบและอุปกรณควบคุมความปลอดภัยตามคูมือ
3.19 บริการเครื่องกําเนิดไอน้ําอุปกรณควบคุมความปลอดภัยตามคูมือ
3.20 บริการระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคูม ือ
3.21 ปรับปรุงสภาพชิ้นสวนโดยเครื่องมือกลตามคูมือ
3.22 บํารุงรักษาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
สาขางานเครื่องกลเรือ
3.17 ขยายแบบชิ้นสวนและวางแผนติดตั้งเครื่องยนตเรือตามแบบที่กําหนด
3.18 บริการติดตั้งเครื่องยนตเรือและอุปกรณตามแบบที่กําหนด
3.19 ซอมเครื่องยนตเรือตามคูมือ
3.20 ซอมอุปกรณในระบบสงกําลังเรือตามคูมือ
3.21 ซอมระบบไฟฟาเรือตามคูมือ
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สาขางานเครื่องกลเกษตร
3.17 ซอมเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตรตามคูมอื
3.18 ใชและบํารุงรักษาแทรกเตอรตามคูมือ
3.19 บริการเครื่องจักรกลงานพืชตามคูมือ
3.20 บริการเครื่องจักรกลงานสัตวตามคูมือ
3.21 บริการเครื่องจักรกลเตรียมดินตามคูมือ
3.22 บริการเครื่องสูบน้ําและอุปกรณในการสงน้ําตามคูมือ
3.23 บริการอุปกรณขนถายผลิตภัณฑการเกษตรตามคูมือ
3.24 บริการระบบเครื่องทําความเย็นตามคูมือ
สาขางานตัวถังและสีรถยนต
3.17 บํารุงรักษาชิ้นสวนรถยนตตามคูมือ
3.18 ถอดประกอบชิ้นสวนรถยนตดวยเครื่องมือทั่วไปตามคูม ือ
3.19 ซอมบํารุงชิ้นสวนรถยนตตามคูมือ
3.20 ถอดประกอบชิ้นสวนรถยนตดวยเครื่องมือพิเศษตามคูมอื
3.21 บํารุงรักษารถยนตตามคูมือ
3.22 พนสีทับหนารถยนตตามคูมอื
3.23 ซอมบํารุงสีรถยนตตามคูมือ
3.24 พนสีรถยนตตามกระบวนการตามคูมือ
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางยนต
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางยนต จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต
และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
3 หนวยกิต)
6 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
3 หนวยกิต)
2 หนวยกิต)

22 หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)

71 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10 หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

ไมนอยกวา

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1403
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1602
2000-1603
2000-1604
2000-1605

ชือ่ วิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา
1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1005
2100-1006
2100-1008
2100-1009

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
งานฝกฝมือ 1
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน

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

 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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รหัสวิชา
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2101-2001
2101-2002
2101-2003
2101-2004
2101-2005
2101-2006
2101-2007
2101-2008
2101-2009

ชื่อวิชา
งานเครื่องยนตแกสโซลีน
งานเครื่องยนตดีเซล
งานสงกําลังรถยนต
งานเครื่องลางรถยนต
งานไฟฟารถยนต
เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
กลศาสตรเครื่องกล
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งหรือเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ที่เหลือ
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานใด หรือหลายสาขางานรวมกันจนครบหนวยกิตทีก่ ําหนด
2.3.1 สาขางานยานยนต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2101
งานเครื่องยนตเล็ก
2101-2102
งานจักรยานยนต
2101-2103
งานปรับอากาศรถยนต
2101-2104
งานบํารุงรักษารถยนต
2101-2105
การขับรถยนต
2101-2106
งานวัดละเอียดชางยนต
2101-2107
คณิตศาสตรยานยนต
2101-2108
กลศาสตรยานยนต
2101-2109
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
2101-2110
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
2-3-3
1-3-2
สาขาวิชาชางยนต
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2111
งานตัวถังและพนสีรถยนต
2101-2112
การจัดการศูนยบริการรถยนต
2101-2113
งานประดับยนต
2101-2114
งานทดสอบปมและหัวฉีดเครื่องยนต
2101-2115
งานบริการรถยนต 1
2101-2116
งานบริการรถยนต 2
2101-2117
งานบริการรถยนต 3
2101-2511
งานพลาสติกและไฟเบอรกลาสรถยนต
2101*2101 ถึง 2101*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-5101
ปฏิบัติงานยานยนต 1
2101-5102
ปฏิบัติงานยานยนต 2
2101-5103
ปฏิบัติงานยานยนต 3
2101-5104
ปฏิบัติงานยานยนต 4
2101-5105
ปฏิบัติงานยานยนต 5
2101-5106
ปฏิบัติงานยานยนต 6
2.3.2 สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2201
งานเครื่องตนกําลังอุตสาหกรรม
2101-2202
งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2101-2203
งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
2101-2204
งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
2101-2205
งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2101-2206
งานสงถายกําลัง
2101-2207
งานเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
2101-2208
คณิตศาสตรเครื่องกล
2101-2209
เครื่องกําเนิดไอน้ํา
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-6-3
2-0-2
1-3-2
1-6-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
1-3–2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
2-3-3
1-6-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
3-0-3
2-0-2
สาขาวิชาชางยนต
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2210
เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2101-2211
งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 1
2101-2212
งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 2
2101-2213
งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 3
2101*2201 ถึง 2101*2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-5201
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 1
2101-5202
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 2
2101-5203
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 3
2101-5204
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 4
2101-5205
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 5
2101-5206
ปฏิบัติงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 6
2.3.3 สาขางานเครื่องกลเรือ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2301
งานติดตั้งเครือ่ งยนตเรือ
2101-2302
งานซอมเครื่องยนตเรือ
2101-2303
งานสงกําลังเรือ
2101-2304
งานไฟฟาเรือ
2101-2305
งานอานแบบขยายแบบเรือ
2101-2306
งานทอในเรือ
2101-2307
งานเครื่องสูบ
2101-2308
งานเดินเรือกล
2101-2309
งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
2101-2310
งานเครื่องกลเรือประมง
2101-2311
งานเขียนแบบเครื่องกลเรือ
2101-2312
การบริหารองคกรเรือ
2101-2313
งานบํารุงรักษาและบริการเครื่องกลเรือ
2101-2314
งานบริการเครื่องกลเรือ 1
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-0-2
*-*-4
*-*-4
*-*-4
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-2-2
2-0-2
0-6-2
*-*-4
สาขาวิชาชางยนต
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2315
งานบริการเครื่องกลเรือ 2
2101-2316
งานบริการเครื่องกลเรือ 3
2101*2301 ถึง 2101*2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-5301
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 1
2101-5302
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 2
2101-5303
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 3
2101-5304
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 4
2101-5305
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 5
2101-5306
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 6
2.3.4 สาขางานเครื่องกลเกษตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2401
งานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2101-2402
งานแทรกเตอร
2101-2403
งานขับแทรกเตอร
2101-2404
งานเครื่องจักรกลงานพืช
2101-2405
งานเครื่องจักรกลงานสัตว
2101-2406
งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน
2101-2407
งานชลประทานเพื่อการเกษตร
2101-2408
งานเครื่องสูบน้ําและสงน้ําเพื่อการเกษตร
2101-2409
งานอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
2101-2410
งานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
2101-2411
งานติดตั้งเครือ่ งตนกําลังและการถายทอดกําลัง
2101-2412
งานเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2101-2413
กลศาสตรเครื่องกลเกษตร
2101-2414
คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร
2101-2415
งานขนถายผลิตผลการเกษตร
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
*-*-4
*-*-4
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
ท-ป-น
1-3-2
1-6-3
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
2-0-2
2-0-2
1-6-3
สาขาวิชาชางยนต
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2416
งานสํารวจเพือ่ การเกษตร
2101-2417
งานเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
2101-2418
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 1
2101-2419
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 2
2101-2420
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 3
2101*2401 ถึง 2101*2499 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-5401
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 1
2101-5402
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 2
2101-5403
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 3
2101-5404
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 4
2101-5405
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 5
2101-5406
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 6
2.3.5 สาขางานตัวถังและสีรถยนต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2501
งานตัวถังรถยนตเบื้องตน
2101-2502
งานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต
2101-2503
งานสีรถยนตเบื้องตน
2101-2504
งานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต
2101-2505
งานเชื่อมตัวถังรถยนต
2101-2506
งานซอมตัวถังรถยนต
2101-2507
งานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต
2101-2508
งานสีโซลิด
2101-2509
งานสีเมทัลลิก
2101-2510
งานสีพิเศษ
2101-2511
งานพลาสติกและไฟเบอรกลาสรถยนต
2101-2512
งานบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
สาขาวิชาชางยนต
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2513
ธุรกิจตัวถังและสีรถยนต
2101-2514
งานบริการตัวถังและสีรถยนต 1
2101-2515
งานบริการตัวถังและสีรถยนต 2
2101-2516
งานบริการตัวถังและสีรถยนต 3
2101-2113
งานประดับยนต
2101*2501 ถึง 2101*2599 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-5501
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 1
2101-5502
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 2
2101-5503
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 3
2101-5504
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 4
2101-5505
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 5
2101-5506
ปฏิบัติงานตัวถังและสีรถยนต 6

ท-ป-น
2-0-2
*-*-4
*-*-4
*-*-4
1-3–2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะห ลักษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อนํารายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้
โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2101-8001 ฝกงาน หรือ 2101-8002 ฝกงาน 1 และ 2101-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2101-8001
ฝกงาน
*-*-4
2101-8002
2101-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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*-*-2
*-*-2

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2101-8501 โครงการ หรือ 2101-8502 โครงการ 1 และ 2101-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2101-8501
โครงการ
*-*-4
2101-8502
2101-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-9001
งานเครื่องมือกลชางยนต
2101-9002
งานแกสรถยนต
2101-9003
การขับขี่รถจักรยานยนต
2101-9004
งานซอมเครื่องยนตเบื้องตน
2101-9005
งานปรับแตงเครื่องยนตเบื้องตน
2101-9006
การผลิตชิ้นสวนยานยนต
2101-9007
พลังงานทดแทน
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
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1-3-2
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2-0-2
*-*-*
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4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการจัด
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางกลโรงงาน

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
งานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางกลโรงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพืน้ ฐานดานชางกลโรงงาน
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางกลโรงงานในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใชความรู และทักษะเปนพืน้ ฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
6. เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. เพื่อใหมเี จตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางกลโรงงาน

ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางกลโรงงาน จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103 หนวยกิต และ
เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

3
6
4
4
3
2

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

22 หนวยกิต

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
( 18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

71 หนวยกิต

ไมนอยกวา

10 หนวยกิต

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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103 หนวยกิต
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพช่ในอุ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
*-*-*

สาขาวิชาชางกลโรงงาน
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1403
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2–2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1005
2100-1006
2100-1007
2100-1008

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
งานฝกฝมือ 1
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน

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

 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003
2001-1004

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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รหัสวิชา
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2102-2001
2102-2002
2102-2003
2102-2004
2102-2005
2102-2006
2102-2007
2102-2008
2102-2009
2102-2010
2102-2011

ชื่อวิชา
เขียนแบบเครื่องมือกล 1
เขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
ทฤษฎีเครื่องมือกล
วัดละเอียด
คณิตศาตรเครื่องมือกล
กลศาสตรเครื่องมือกล
กรรมวิธีการผลิต
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 1
โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
อุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด
อบชุบโลหะ

ท-ป-น
1-3-2
1-2-2
2-0-2
1-2-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-6-4
1-3-2
1-3-2
1-3-2

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งหรือเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ที่เหลือ
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานใด หรือหลายสาขางานรวมกันจนครบหนวยกิตทีก่ ําหนด
2.3.1 สาขางานเครื่องมือกล
รหัสวิชา
2102-2101
2102-2102
2102-2103
2102-2104
2102-2105
2102-2106
2102-2107

ชื่อวิชา
เขียนแบบเครื่องมือกล 2
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 2
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกล 3
ซอมบํารุงเครื่องมือกล
ลับคมเครื่องมือตัด
ปรับ ประกอบชิ้นสวนเครื่องมือกล
หลอโลหะ
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ท-ป-น
1-3-2
2-6-4
2-6-4
0-6-2
1-3-2
0-6-2
2-3-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
2102-2109
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2102-2110
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล
2102-2201
แมพิมพโลหะเบื้องตน
2102-2301
แมพิมพพลาสติกเบื้องตน
2102*2101 ถึง 2102*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-5101
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 1
2102-5102
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 2
2102-5103
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 3
2102-5104
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 4
2102-5105
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 5
2102-5106
ปฏิบัติงานเครื่องมือกล 6

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

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.2 สาขางานแมพิมพโลหะ
รหัสวิชา
2102-2201
2102-2202
2102-2203
2102-2204
2102-2205
2102-2206
2102-2207
2102-2208
2102-2107
2102-2108
2102-2109
2102-2110

ชื่อวิชา
แมพิมพโลหะเบื้องตน
เขียนแบบแมพิมพโลหะ
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพโลหะ
ผลิตแมพิมพตดั
ผลิตแมพิมพขึ้นรูป
ผลิตแมพิมพแบบตอเนื่อง
ปมโลหะเบื้องตน
ซอมบํารุงแมพิมพโลหะ
หลอโลหะ
ชุบเคลือบผิวโลหะ
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-6-4
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-3-2
0-6-2
2-0–2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102*2201 ถึง 2102*2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-5201
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 1
2102-5202
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 2
2102-5203
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 3
2102-5204
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 4
2102-5205
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 5
2102-5206
ปฏิบัติงานแมพิมพโลหะ 6

ท-ป-น
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.3 สาขางานแมพิมพพลาสติก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-2301
แมพิมพพลาสติกเบื้องตน
2102-2302
ฉีดพลาสติกเบือ้ งตน
2102-2303
เขียนแบบแมพิมพพลาสติก
2102-2304
ผลิตชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก
2102-2305
ผลิตแมพิมพฉีด
2102-2306
ผลิตแมพิมพเปา
2102-2307
ผลิตแมพิมพอัด
2102-2107
หลอโลหะ
2102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
2102-2109
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2102-2110
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล
2102*2301 ถึง 2102*2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
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ท-ป-น
2-0-2
1-3-2
1-3-2
2-6-4
2-6-4
2-6-4
2-6-4
1-6-3
1-3-2
0-6-2
2-0–2
*-*-*
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2102-5301
2102-5302
2102-5303
2102-5304
2102-5305
2102-5306

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 1
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 2
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 3
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 4
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 5
ปฏิบัติงานแมพิมพพลาสติก 6

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*- * - 4

2.3.4 สาขางานผลิตชิ้นสวนยานยนต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-2401
เขียนแบบชิน้ สวนยานยนต
2102-2402
กรรมวิธีการผลิตชิ้นสวนยานยนต
2102-2403
ผลิตชิ้นสวนยานยนต 1
2102-2404
ผลิตชิ้นสวนยานยนต 2
2102-2405
สียานยนต
2102-2406
ปรับ ประกอบชิ้นสวนยานยนต
2102-2201
แมพิมพโลหะเบื้องตน
2102-2301
แมพิมพพลาสติกเบื้องตน
2102-2107
หลอโลหะ
2102-2108
ชุบเคลือบผิวโลหะ
2102-2109
ผลิตชิ้นสวนดวยเครื่องมือกลซีเอ็นซี
2102-2110
ระบบสงกําลังเครื่องมือกล
2102*2401 ถึง 2102*2499 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2102-5401
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 1
2102-5402
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 2
2102-5403
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 3
2102-5404
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 4
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ท-ป-น
1-3-2
2-0-2
2-6-4
2-6-4
2-0-2
0-6-2
2-0-2
2-0-2
1-6-3
1-3-2
0-6-2
2-0–2
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
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รหัสวิชา
2102-5405
2102-5406

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 5
ปฏิบัติงานผลิตชิ้นสวนยานยนต 6

ท-ป-น
*-*-4
*-*-4

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะห ลักษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อนํารายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้
โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2102-8001 ฝกงาน หรือ 2102-8002 ฝกงาน 1 และ 2102-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2102-8001
ฝกงาน
*-*-4
2102-8002
2102-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2102-8501 โครงการ หรือ 2102-8502 โครงการ 1 และ 2102-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2102-8501
โครงการ
*-*-4
2102-8502
2102-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา

10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
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4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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หนาวาง
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
งานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางเชื่อมโลหะใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานชางเชื่อมโลหะ
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน
5. เพื่อให สามารถปฏิบัติงานดานชางเชื่อมโลหะในสถานประกอบการและประกอบอาชี พอิสระ
รวมทั้งการใชความรู และทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
6. เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต ความ
กตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัยความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทั ก ษะทางป ญ ญา ได แ ก ความรู ใ นหลั ก ทฤษฎี ความสนใจใฝ รู ความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึงการบริหารงาน
คุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฎิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 เขาใจหลักการอานแบบเขียนแบบเทคนิคและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม
3.5 เขาใจในวิธีการประกอบทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3.6 เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบื้องตน
3.7 ถอดตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต
3.8 ปรับแปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล
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สาขางานผลิตภัณฑ
3. 9 ออกแบบผลิตงานผลิตภัณฑโลหะ
3.10 ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะและอะลูมิเนียม
3.11 ประมาณราคางานผลิตภัณฑโลหะ
3.12 เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กและทอเหล็กกลาคารบอน
3.13 เดินทอภายในอาคารและงานทอสงความเย็น
3.14 ชุบเคลือบผิวโลหะ งานสี และงานพลาสติก
3.15 วัสดุชางเชื่อม และโลหะวิทยาเบื้องตน
3.16 ปมขึ้นรูปโลหะ
สาขางานโครงสราง
3.9 ออกแบบ เขียนแบบประมาณราคางานโครงสราง
3.10 ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะโครงสราง
3.11 เชื่อมแกสแผนเหล็กกลา
3.12 แลนประสานแผนและทอเหล็กและโลหะผสม
3.13 เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กและทอเหล็กกลาคารบอน
3.14 เชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุมแผนเหล็กกลาคารบอนและทอเหล็กกลาคารบอน
3.15 เชื่อมอารกโลหะแกสคลุม แผนเหล็กกลาคารบอนและทอเหล็กกลาคารบอน
3.16 เชื่อมซอมบํารุง
3.17 วัสดุชางเชื่อม และโลหะวิทยาเบื้องตน
สาขางานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร
3.9 เชื่อมแกสแผนเหล็กกลา
3.10 แลนประสานแผนและทอเหล็กและโลหะผสม
3.11 เชื่อมอารกลวดเชื่อมหุมฟลักซแผนเหล็กและทอเหล็กกลาคารบอน
3.12 เขียนแบบแผนคลี่งานโลหะแผน
3.13 ผลิตงานผลิตภัณฑโลหะที่ใชในรถโดยสาร
3.14 ประกอบโครงสรางและตัวถังรถโดยสาร
3.15 ประกอบติดตั้งอุปกรณภายในรถโดยสาร
3.16 ตกแตงพนสีรถโดยสาร
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ

ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเชื่อมโลหะ จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103
หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
3 หนวยกิต)
6 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
3 หนวยกิต)
2 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
ไมนอยกวา 71
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
( 18 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
( 4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
( 4 หนวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา

22

หนวยกิต

หนวยกิต

10 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1403
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2001-1001
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2-0-2
2001-2001
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
1-2-2
2100-1001
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
1-3-2
2100-1002
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
2-0-2
2100-1003
งานฝกฝมือ 1
0-6-2
2100-1006
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
1-3-2
2100-1007
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน
1-3-2
2100-1008
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
1-3-2
2103-1001
งานเชื่อมโลหะเบื้องตน
0-6-2
 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2103-2001
2103-2002
2103-2003
2103-2004
2103-2005
2103-2006
2103-2007
2103-2008
2103-2009
2103-2010
2103-2011
2103-2012

ชื่อวิชา
งานเชื่อมไฟฟา 1
งานเชื่อมไฟฟา 2
งานทดสอบแบบทําลายสภาพ
งานทดสอบแบบไมทําลายสภาพ
งานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 1
งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 1
เขียนแบบชางเชื่อมโลหะ
กระบวนการเชื่อม
คณิตศาสตรชางเชื่อม
กลศาสตรเครื่องกล
งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 1
เขียนแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งหรือเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ที่เหลือ
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานใด หรือหลายสาขางานรวมกันจนครบหนวยกิตทีก่ ําหนด
2.3.1 สาขางานผลิตภัณฑ
รหัสวิชา
2103-2101
2103-2102
2103-2103
2103-2104
2103-2105
2103-2106

ชื่อวิชา
กรรมวิธีการผลิตโลหะภัณฑ
งานออกแบบผลิตภัณฑ
งานผลิตภัณฑและโลหะแผน 2
งานปมขึ้นรูปโลหะ
งานทอภายในอาคาร
โลหะวิทยาเบือ้ งตน
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2103-2107
งานพลาสติก
2103-2108
งานชุบเคลือบผิวโลหะ
2103-2109
งานระบบทอสงความเย็น
2103-2110
งานผลิตภัณฑอะลูมิเนียม
2103-2111
วัสดุชางเชื่อม
2103-2112
งานสี
2103-2113
งานเชื่อมไฟฟา 3
2103-2114
งานเชื่อมซอมบํารุง
2103*2101 ถึง 2103*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2103-5101
2103-5102
2103-5103
2103-5104
2103-5105
2103-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 1
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 2
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 3
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 4
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 5
ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ 6

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

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.2 สาขางานโครงสราง
รหัสวิชา
2103-2201
2103-2202
2103-2203
2103-2204
2103-2205
2103-2206
2103-2207
2103-2208

ชื่อวิชา
งานเชื่อมอารกทังสเตนแกสคลุม 2
งานเชื่อมอารกโลหะแกสคลุม 2
เขียนแบบโครงสราง
งานโครงสราง
การออกแบบรอยตองานเชื่อม
ความแข็งแรงของวัสดุ
มาตรฐานงานเชื่อมเบื้องตน
งานทอ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2103-2209
งานเชื่อมแกส
2103-2106
โลหะวิทยาเบือ้ งตน
2103-2111
วัสดุชางเชื่อม
2103-2112
งานสี
2103-2113
งานเชื่อมไฟฟา 3
2103-2114
งานเชื่อมซอมบํารุง
2103*2201 ถึง 2103*2299 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2103-5201
2103-5202
2103-5203
2103-5204
2103-5205
2103-5206

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานโครงสราง 1
ปฏิบัติงานโครงสราง 2
ปฏิบัติงานโครงสราง 3
ปฏิบัติงานโครงสราง 4
ปฏิบัติงานโครงสราง 5
ปฏิบัติงานโครงสราง 6

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.3 สาขางานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2103-2301
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก
2103-2302
ประกอบโครงสรางสวนบนรถโดยสาร
2103-2303
ประกอบแผนตัวถังและหลังคา
2103-2304
ประกอบโครงสรางสวนลาง
2103-2305
สรางสวนหนาและสวนทายรถโดยสาร
2103-2306
ตกแตงผิวสําเร็จรถโดยสาร
2103-2307
บริการเครื่องลางรถโดยสาร
2103-2308
ติดตั้งอุปกรณประกอบตกแตงภายในรถโดยสาร
2103-2309
สรางชิ้นสวนไฟเบอรกลาสรถโดยสาร
2103-2310
เดินสายไฟฟารถโดยสาร
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2103*2301 ถึง 2103*2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2103-5301
2103-5302
2103-5303
2103-5304
2103-5305
2103-5306

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 1
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 2
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 3
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 4
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 5
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมตอตัวถังรถโดยสาร 6

ท-ป-น
*-*-*

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะห ลักษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อนํารายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้
โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2103-8001 ฝกงาน หรือ 2103-8002 ฝกงาน 1 และ 2103-8003 ฝกงาน 2
ท-ป-น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2103-8001
ฝกงาน
*-*-4
2103-8002
2103-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2103-8501 โครงการ หรือ 2103-8502 โครงการ 1 และ 2103-8503โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2103-8501
โครงการ
*-*-4
2103-8502
2103-8503

โครงการ 1
โครงการ 2
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
งานอาชี พ ที่ สั ม พั น ธ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นาวิ ช าชี พ ช า งเขี ย นแบบเครื่ อ งกล ให ทั น ต อ การ
เปลี่ยนแปลงและความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานชางเขียนแบบ
เครื่องกล
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางเขียนแบบเครื่องกลในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพ
อิสระ รวมทั้งการใชความรู และทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
6. เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต ความ
กตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่ดี
ตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ ความเชื่อมั่น
ในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทั ก ษะทางป ญ ญา ได แ ก ความรู ใ นหลั ก ทฤษฎี ความสนใจใฝ รู ความคิ ด ริ เ ริ่ม สรา งสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งาน จั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 อานแบบ เขียนแบบวิศวกรรมและเลือกใชวัสดุอุตสาหกรรม
3.5 ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3.6 เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนเบื้องตน
3.7 ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต
3.8 ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล

ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางเขียนแบบเครื่องกล จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา
103 หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา 3หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

22 หนวยกิต

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

71 หนวยกิต

ไมนอยกวา

10 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1403
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอ ยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2001-1001
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2-0-2
2001-2001
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
1-2-2
2100-1002
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
2-0-2
2100-1003
งานฝกฝมือ 1
0-6-2
2100-1005
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
1-3-2
2100-1006
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
1-3–2
2100-1007
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน
1-3-2
2100-1008
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
1-3-2
2110-1001
เขียนแบบเครื่องกลเบื้องตน
1-3-2
 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0-1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2110-2001
2110-2002
2110-2003
2110-2004
2110-2005
2110-2006
2110-2007
2110-2008
2110-2009
2110-2010
2110-2011
2100-1009

ชื่อวิชา
การเขียนภาพสเกตช
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเขียนแบบ
การเขียนแบบชิ้นสวนมาตรฐานดวยคอมพิวเตอร
การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร
การเขียนแบบชิ้นสวนเครื่องมือกลดวยคอมพิวเตอร
การเขียนแบบสั่งงานการผลิตดวยคอมพิวเตอร
การเขียนแบบแผนคลี่
การเขียนแบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกสดวยคอมพิวเตอร
กลศาสตรเครื่องกล
โปรแกรมซีเอ็นซีเบื้องตน
คณิตศาสตรเครื่องกล
งานนิวแมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานเขียนแบบเครื่องกล
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2110-2101
การเขียนแบบโครงสรางดวยคอมพิวเตอร
2110-2102
การเขียนแบบจิ๊กและฟกซเจอรดวยคอมพิวเตอร
2110-2103
การเขียนแบบแมพิมพโลหะดวยคอมพิวเตอร
2110-2104
การเขียนแบบแมพิมพพลาสติกดวยคอมพิวเตอร
2110-2105
การเขียนแบบระบบทออุตสาหกรรมดวยคอมพิวเตอร
2110-2106
การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร
2110-2107
การเขียนแบบทอและสุขภัณฑดวยคอมพิวเตอร
2110-2108
การเขียนแบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสดว ยคอมพิวเตอร
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2110-2109
การประมาณราคา
2110-2110
กรรมวิธีการผลิต
2110-2111
งานวัดละเอียด
2110-2112
โลหะวิทยาเบือ้ งตน
2110-2113
เทคโนโลยีพลาสติก
2110-2114
งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
2110-2115
ระบบปมและทอในงานอุตสาหกรรม
2110-2116
การเขียนแบบเครื่องจักรกลดวยคอมพิวเตอร
2110-2117
การเขียนแบบระบบบําบัดน้าํ เสียดวยคอมพิวเตอร
2110-2118
การเขียนแบบงานหลอดวยคอมพิวเตอร
2110*2101 ถึง 2110*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
2110-5101
ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล 1
2110-5102
ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล 2
2110-5103
ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล 3
2110-5104
ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล 4
2110-5105
ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล 5
2110-5106
ปฏิบัติงานเขียนแบบเครื่องกล 6

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

*-*-3
* - * -3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะห ลักษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อนํารายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้
โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2110-8001 ฝกงาน หรือ 2110-8002 ฝกงาน 1 และ 2110-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2110-8001
ฝกงาน
*-*-4
2110-8002
2110-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2110-8501 โครงการ หรือ 2110-8502 โครงการ 1 และ 2110-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2110-8501
โครงการ
*-*-4
2110-8502
2110-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร ( 2 ชั่วโมงตอสัปดาห )
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
งานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางซอมบํารุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานชางซอมบํารุง
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางซอมบํารุงในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ
รวมทั้งการใชความรู และทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
6. เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางซอมบํารุง ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต ความ
กตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจตคติที่
ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ไดแก ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความมีมนุษยสัมพันธ ความ
เชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งาน จั ด การงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยคํ า นึง ถึ ง การ
บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 อานแบบ เขียนแบบ กําหนดสัญลักษณมาตรฐาน
3.5 ประกอบ ทดสอบวงจรและอุปกรณ ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
3.6 เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผน
3.7 ถอด ตรวจสอบและประกอบชิ้นสวนเครื่องยนต
3.8 วัดและตรวจสอบ ชิ้นสวน ดวยเครื่องมือวัดละเอียด
3.9 ติดตั้ง บํารุงรักษา ตรวจซอมวงจร นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3.10 บํารุงรักษาดวยตนเองในงานอุตสาหกรรม
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3.11 บํารุงรักษาเชิงปองกันในงานอุตสาหกรรม
3.12 บํารุงรักษาแบบมีแผนและไมมีแผน ในงานอุตสาหกรรม
3.13 ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานดวยเครื่องมือกล
3.14 ประกอบ ติด ตั้ง และบํารุ งรั กษาชิ้นสวน เครื่องจัก รกล ระบบป มและทอ ระบบทํา
ความเย็นและปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม
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โครงสราง
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สาขาวิชาชางซอมบํารุง

ผูสํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางซอมบํารุง จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 103
หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
3 หนวยกิต)
6 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
4 หนวยกิต)
3 หนวยกิต)
2 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
( 18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

22 หนวยกิต

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

71 หนวยกิต

ไมนอยกวา

10 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1403
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือ
เลือกเรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1602
2000-1603
2000-1604
2000-1605

ชือ่ วิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2–2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001–1001
2001–2001
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1005
2100-1006
2100-1007
2100-1008

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
งานฝกฝมือ 1
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน

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

 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0–1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2100-1009 งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
2111-2001 เขียนแบบงานซอมบํารุง
2111-2002 ชิ้นสวนเครื่องจักรกล
2111-2003 งานซอม สราง ชิ้นสวนเครือ่ งจักรกล
2111-2004 นิวเมติกสและไฮดรอลิกส
2111-2005 การบํารุงรักษา
2111-2006 งานบํารุงรักษาเชิงปองกัน
2111-2007 งานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
2111-2008 งานติดตั้งเครือ่ งจักรกล
2111-2009 การวัดและตรวจสอบในงานบํารุงรักษา
2111-2010 งานระบบทอในงานอุตสาหกรรม

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต) ใหเลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้
สาขางานซอมบํารุงอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2111-2101 คณิตศาสตรเครื่องกล
2111-2102 งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2111-2103 วัสดุหลอลื่นในงานอุตสาหกรรม
2111-2104 งานเชื่อมซอมบํารุง
2111-2105 งานปรับแตงชิน้ สวนเครื่องจักรกล
2111-2106 งานซอมบํารุงชิ้นสวนเครื่องจักรกล
2111-2107 งานเขียนแบบไฟฟา
2111-2108 งานบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา
2111-2109 งานสงกําลังเครื่องจักรกล
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2111-2110 งานบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง
2111-2111 งานซอมบํารุงอุปกรณขนถายวัสดุ
2111-2112 งานตรวจสอบวัสดุ
2111-2113 งานสรางอุปกรณนําคมตัดและอุปกรณจับยึด
2111-2114 ปฏิบัตินิวเมติกสและไฮดรอลิกส
2111-2115 ปฏิบัติงานบํารุงรักษา
2111-2116 ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเชิงปองกัน
2111-2117 ปฏิบัติงานซอมบํารุงเครื่องจักรกล
2111-2118 ปฏิบัตงิ านบํารุงรักษาเครื่องกลไฟฟา
2111*2101 ถึง 2104*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2111-5101
2111-5102
2111-5103
2111-5104
2111-5105
2111-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุตสาหกรรม 1
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุตสาหกรรม 2
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุตสาหกรรม 3
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุตสาหกรรม 4
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุตสาหกรรม 5
ปฏิบัติงานซอมบํารุงอุตสาหกรรม 6

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

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะห ลักษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อนํารายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้
โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2111-8001 ฝกงาน หรือ 2111-8002 ฝกงาน 1 และ 2111-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2111-8001
ฝกงาน
*-*-4
2111-8002
2111-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2111-8501 โครงการ หรือ 2111-8502 โครงการ 1 และ 2111-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
2111-8501

ชื่อวิชา
โครงการ

ท-ป-น
*-*-4

2111-8502
2111-8503

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
*-*-*
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานภาษา วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สังคมศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการงาน
อาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพชางตอเรือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและความกาวหนา
ของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานชางตอเรือ
4. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของตน
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานดานชางตอเรือในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ง
การใชความรู และทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
6. เพื่อใหมีความเขาใจในการใชทรัพยากรอยางคุมคาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาชางตอเรือ ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ความซื่อสัตยสุจริต
ความกตัญูกตเวที ความอดกลั้น การละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน การมีจิตสํานึกและเจต
คติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 พฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความรักสามัคคี ขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง เปนตน
1.3 ทั ก ษะทางป ญญา ได แ ก ความรูใ นหลักทฤษฎี ความสนใจใฝ รู ความคิ ด ริ เริ่ มสร างสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาในงานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.3 ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา วัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิหนาที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุขอนามัยโดยใชหลักการและกระบวนการดานสุขศึกษาและพลศึกษา
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ดํ า เนิ น งาน จั ด การงานอาชี พ ตามหลั ก การและกระบวนการ โดยคํ า นึ ง ถึ ง การ
บริหารงานคุณภาพ การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม หลักอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย
3.2 ใชคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 เขียนแบบและขยายแบบเรือ
3.5 งานประกอบโครงสรางเรือ
3.6 งานติดตั้งผลิตภัณฑอุปกรณเรือ
3.7 ติดตั้งระบบทอในเรือ
3.8 เรือขึ้นคานและเตรียมซอม
3.9 ทําสีและปองกันตัวเรือ
3.10 ปลอยเรือลงน้ํา
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สาขางานตอเรือโลหะ
3.11 ติดตั้งประกอบโครงสรางเรือโลหะ
3.12 ประกอบเปลือกเรือโลหะ
สาขางานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส
3.11 ติดตั้งประกอบโครงสรางเรือไม
3.12 ประกอบเปลือกเรือไม
3.13 ทําสีตอกหมันยาชัน
3.14 ทําตนแบบหลอเรือไฟเบอรกลาส
3.15 งานหลอและประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส
สาขางานนาวาสถาปตย
3.11 เขียนแบบเรือ
3.12 เขียนแบบระบบภายในเรือ
3.13 ออกแบบและตกแตงภายในเรือ
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โครงสราง
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางตอเรือ

ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ พุ ท ธศั ก ราช 2556 ประเภทวิ ช า
อุ ต สาหกรรม สาขาวิ ช าช า งต อ เรื อ จะต อ งศึ ก ษารายวิ ช าจากหมวดวิ ช าต า ง ๆ รวมไม น อ ยกว า 103
หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย
1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ไมนอยกวา
(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 4 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
( 18
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
( 24
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 21
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

22 หนวยกิต

ไมนอยกวา
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)
หนวยกิต)

71 หนวยกิต

ไมนอยกวา

10 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา
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1. หมวดวิชาทักษะชีวิต
ไมนอยกวา 22 หนวยกิต
ใหเรียนรายวิชาลําดับแรกของกลุมวิชาหรือตามที่กลุมวิชากําหนด และเลือกเรียนรายวิชาสวนที่เหลือ
ตามที่กําหนดในแตละกลุมวิชา ใหสอดคลองหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เรียนอีก รวมไมนอยกวา 22 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2000-1102
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2000-1103
ภาษาไทยธุรกิจ
2000-1104
การพูดในงานอาชีพ
2000-1105
การเขียนในงานอาชีพ
2000-1106
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2000*1101 ถึง 2000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทยที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
2000-1202
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
0-2-1
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
0-2-1
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1206
การเขียนในชีวิตประจําวัน
0-2-1
2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
2000*1201 ถึง 2000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา * - * - *
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ช่างอุตตสาหกรรม
สาหกรรม
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพในอุ
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
2000*1301 ถึง 2000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอ ยกวา 4 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2000-1403
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2000-1404
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2000-1405
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2000*1401 ถึง 2000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตรที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.5 กลุมวิชาสังคมศึกษา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2000-1504
อาเซียนศึกษา
2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
2000*1501 ถึง 2000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศึกษาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษา
หรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.6 กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไมนอยกวา 2 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมสุขศึกษาและกลุมพลศึกษา รวมกันไมนอยกวา 2 หนวยกิต หรือเลือก
เรียนรายวิชาในกลุมบูรณาการ
1.6.1 กลุมพลศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0–1

1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
*-*-*

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (18 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1005
2100-1006
2100-1008
2100-1009

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
งานฝกฝมือ 1
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน

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

 รายวิชาเพิ่มเติมในกลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถเลือกรายวิชาตอไปนี้ ไปใชในกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
หรือหมวดวิชาเลือกเสรีได
รหัสวิชา
2001-1002
2001-1003

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
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รหัสวิชา
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-2-2
1-0-1
1-0-1
1-0–1

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หนวยกิต) ใหเรียนรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
2117-2001
2117-2002
2117-2003
2117-2004
2117-2005
2117-2006
2117-2007
2117-2008
2117-2009
2117-2010
2117-2011

ชื่อวิชา
เขียนแบบเรือ1
เขียนแบบเรือ2
ขยายแบบเรือ1
ขยายแบบเรือ 2
งานเขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร 1
เทคนิคการตอเรือและการเรือวิทยา
คณิตศาสตรชางตอเรือ
งานสีและการปองกันตัวเรือ
การประมาณราคา
งานเครื่องกลและระบบขับเคลื่อน
งานทอภายในเรือเบื้องตน

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งหรือเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ที่เหลือ
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานใด หรือหลายสาขางานรวมกันจนครบหนวยกิตที่กําหนด
2.3.1 สาขางานตอเรือโลหะ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2117-2101
งานเชื่อมไฟฟา 1
2117-2102
งานเชื่อมไฟฟา 2
2117-2103
งานเชื่อมไฟฟา 3
2117-2104
งานประกอบตัวเรือโลหะ
2117-2105
งานตอเรือโลหะ 1
2117-2106
งานตอเรือโลหะ 2
2117-2107
การซอมตัวเรือโลหะ
2117-2108
การควบคุมคุณภาพงานตอเรือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6–3
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2117-5101
2117-5102
2117-5103
2117-5104
2102-5105
2117-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานตอเรือโลหะ 1
ปฏิบัติงานตอเรือโลหะ 2
ปฏิบัติงานตอเรือโลหะ 3
ปฏิบัติงานตอเรือโลหะ 4
ปฏิบัติงานตอเรือโลหะ 5
ปฏิบัติงานตอเรือโลหะ 6

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.2 สาขางานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2117-2201
งานไมเบื้องตน
2117-2202
งานประกอบตัวเรือไม
2117-2203
เครื่องจักรกลงานไม
2117-2204
งานตอกหมันยาชัน
2117-2205
งานสรางแบบหลอไฟเบอรกลาส
2117-2206
งานหลอและประกอบตัวเรือไฟเบอรกลาส
2117-2207
งานผลิตภัณฑไฟเบอรกลาส

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

รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2117-5201
2117-5202
2117-5203
2117-5204
2117-5205
2117-5206

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส 1
ปฏิบัติงานตอเรือเรือไมและไฟเบอรกลาส 2
ปฏิบัติงานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส 3
ปฏิบัติงานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส 4
ปฏิบัติงานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส 5
ปฏิบัติงานตอเรือไมและไฟเบอรกลาส 6

2.3.3 สาขางานนาวาสถาปตย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2117-2301
งานออกแบบรายละเอียดตัวเรือ
2117-2302
งานเขียนแบบระบบภายในเรือ
2117-2303
งานเขียนแบบเรือดวยคอมพิวเตอร 2
2117-2304
เขียนแบบงานทอภายในเรือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
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รหัสวิชา
2117-2305
2117-2306
2117-2307
2117-2308
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
2117-5301
2117-5302
2117-5303
2117-5304
2117-5305
2117-5306

ชื่อวิชา
เขียนแบบเครื่องกลและระบบขับเคลื่อน
เขียนแบบระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในเรือ
งานประดิษฐกรรมการตอเรือ
กฎและขอบังคับในการตอเรือ

ท-ป-น
1-6-3
1-3-2
1-3-2
2-0–2

ชื่อวิชา
ปฏิบัติงานนาวาสถาปตย
ปฏิบัติงานนาวาสถาปตย
ปฏิบัติงานนาวาสถาปตย
ปฏิบัติงานนาวาสถาปตย
ปฏิบัติงานนาวาสถาปตย
ปฏิบัติงานนาวาสถาปตย

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

1
2
3
4
5
6

สําหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ใหสถานศึกษารวมกับสถานประกอบการวิเคราะห ลักษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อนํารายวิชาในกลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือกลุมทักษะวิชาชีพเลือก
ไปกําหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดทําแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลรายวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ โดย
ใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2117-8001 ฝกงาน หรือ 2117-8002 ฝกงาน 1 และ 2117-8003 ฝกงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2117-8001
ฝกงาน
*-*-4
2117-8002
2117-8003

ฝกงาน 1
ฝกงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 2117-8501 โครงการ หรือ 2117-8502 โครงการ 1 และ 2117-8503 โครงการ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2117-8501
โครงการ
*-*-4
2117-8502
2117-8503

โครงการ 1
โครงการ 2
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*-*-2
*-*-2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

ให เ ลื อ กเรี ย นตามความถนั ด และความสนใจจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ
พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรีไดตามบริบทและความตองการของชุมชนและทองถิ่น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2117-9001
การดํารงชีพในลําน้ํา
2117-9002
การปฐมพยาบาลเบื้องตน
2117-9003
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบบนเรือ
2117-9004
การปองกันและดับไฟ
2117-9005
การดํารงชีพในทะเล
2117-9006
งานไฟเบอรกลาสเบื้องตน
2117-9007
งานเสริมแข็งและโครงสราง
2117-9008
งานซอมตัวเรือไฟเบอรกลาส
2XXX*9X01 ถึง 2XXX*9X99 รายวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค หรือเพื่อการศึกษาตอ

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

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
สถานศึกษาตองจัดใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรไมนอยกวา 2 ชั่วโมงตอสัปดาห
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-2001
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
2000-2002
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
2000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
2000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
2000-2005
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
2000-2006
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษา
หรือสถานประกอบการจัด
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
0-2-0
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หนาวาง
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หมวดวิชาทักษะชีวิต
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กลุมวิชาภาษาไทย
2000-1101
2000-1102
2000-1103
2000-1104
2000-1105
2000-1106

ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาไทยธุรกิจ
การพูดในงานอาชีพ
การเขียนในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสรางสรรค

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

2000-1201
2000-1202
2000-1203
2000-1204
2000-1205
2000-1206
2000-1207
2000-1208
2000-1209
2000-1210
2000-1211
2000-1212
2000-1213
2000-1214
2000-1215
2000-1216
2000-1217
2000-1218
2000-1219
2000-1220
2000-1221
2000-1222

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 1
ภาษาอังกฤษฟง – พูด 2
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
การเขียนในชีวิตประจําวัน
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการสุขภาพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้อผา
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย

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

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
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2000-1223
2000-1224
2000-1225
2000-1226
2000-1227

ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเกษตร
ภาษาอังกฤษเพือ่ การประมง

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

2000-1301
2000-1302
2000-1303
2000-1304
2000-1305
2000-1306

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร

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

2000-1401
2000-1402
2000-1403
2000-1404
2000-1405
2000-1406
2000-1407
2000-1408

คณิตศาสตรพื้นฐาน
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
คณิตศาสตรเพื่อการออกแบบ
สถิติการทดลอง

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

2000-1501
2000-1502
2000-1503
2000-1504
2000-1505
2000-1506

หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
ทักษะชีวิตและสังคม
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
อาเซียนศึกษา
เหตุการณปจจุบัน
วัฒนธรรมอาเซียน

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

กลุมพลศึกษา
2000-1601
2000-1602

พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ

0-2-1
0-2-1

กลุมวิชาวิทยาศาสตร

กลุมวิชาคณิตศาสตร

กลุมวิชาสังคมศึกษา

กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
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2000-1603
2000-1604
2000-1605
กลุมสุขศึกษา
2000-1606
2000-1607
2000-1608
กลุมบูรณาการ
2000-1609
2000-1610

การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง

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

การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
เพศวิถีศึกษา
สิ่งเสพติดศึกษา

1-0-1
1-0-1
1-0-1

ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1-2-2
1-2–2
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กลุมวิชาภาษาไทย

2000-1101
ภาษาไทยพื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถเลือกใชภาษาไทยไดถูกตองตามหลักการใชภาษา เหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และ
สถานการณ
3. สามารถนํ า ความรู แ ละทั ก ษะการฟ ง การดู การพู ด การอ า น และการเขี ย นไปใช สื่ อ สาร
ในชีวิตประจําวันถูกตองตามหลักการ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในการฟง การดู การพูด การอาน และการเขียน
2. วิเคราะห ประเมินคาสารจากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระ พูดในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม
4. เขียนขอความติดตอกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การรับสารและการสงสารดวยภาษาไทย การใชถอยคํา สํานวน ระดับภาษา การฟง การดู
และการอานขาว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิปญญาทองถิ่นดานภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส การพูดในโอกาสตางๆ ตามมารยาทของสังคม การกลาวทักทาย แนะนําตนเองและผูอื่น
ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดตอกิจธุระ พูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น
การเขียนขอความติดตอกิจธุระ เขียนสะกดคํา สรุปความ อธิบาย บรรยาย การกรอกแบบฟอรม เขียนประวัติยอ
เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ
2000-1102

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานอาชีพอยางถูกตองตามหลักการใชภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในงานอาชีพ
2. วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสารในงานอาชีพ จากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระและพูดในงานอาชีพตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานอาชีพตามหลักการ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใชภาษาไทยในงานอาชีพ การฟงคําสั่งหรือขอแนะนําการปฏิบัติงาน ฟง และดูสารในงาน
อาชีพจากสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกสและแหลงเรียนรูในชุมชน การอานคูมือการปฏิบัติงาน คูมือการใช
อุปกรณหรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ การนําเสนอผลงาน สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือกระบวนการผลิต
ชิ้นงาน การพูดติดตอกิจธุระ สนทนากิจธุระทางโทรศัพท สัมภาษณงาน พูดเสนอความเห็นในที่ประชุม การเขียน
รายงานการปฏิบัติงาน เขียนจดหมายกิจธุระ และเขียนโฆษณาประชาสัมพันธในงานอาชีพ
2000-1103

ภาษาไทยธุรกิจ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการใชภาษาไทย
2. สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในงานธุรกิจอยางถูกตองตามหลักการใชภาษา
3. สามารถนําทักษะทางภาษาไทยไปใชพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการใชภาษาไทย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชภาษาไทยในงานธุรกิจ
2. วิเคราะห สังเคราะหและประเมินคาสารในงานธุรกิจ จากการฟง การดู การอานตามหลักการ
3. พูดติดตอกิจธุระ และพูดในงานธุรกิจตามหลักการ
4. เขียนเอกสารในงานธุรกิจตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง คํ า สั่ ง หรื อ ข อ แนะนํ า การปฏิ บั ติ ง าน ฟ ง และดู ส ารในงานอาชี พ จากสื่ อ บุ ค คล
สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส และแหลงเรียนรูในชุมชน การอานคูมือการปฏิบัติงาน คูมือการใชอุปกรณหรือ
รายละเอี ย ดของผลิ ต ภั ณ ฑ การนํ า เสนอผลงาน เสนอขายสิ น ค า และบริ ก าร การพู ด ติ ด ต อ กิ จ ธุ ร ะ สนทนา
กิจธุระทางโทรศัพท สัมภาษณงาน พูดเสนอความเห็นและเขียนรายงานการประชุม เขียนโฆษณาประชาสัมพันธ
เขียนจดหมายกิจธุระและธุรกิจในงานอาชีพ
2000-1104

การพูดในงานอาชีพ
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. มีทักษะการพูดในโอกาสตาง ๆ ตามหลักการพูด
3. สามารถใชทักษะการพูดพัฒนาบุคลิกภาพและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาและความสําคัญของการพูด
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพูดและศิลปะการพูด
2. พูดติดตอกิจธุระและธุรกิจตามหลักการ
3. พูดในที่ประชุมชนในโอกาสตาง ๆ ตามขั้นตอน
4. แสดงบุคลิกภาพเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การพู ด ในชี วิ ต ประจํ า วั น และงานอาชี พ พู ด ติ ด ต อ กิ จ ธุ ร ะในโอกาสต า ง ๆ พู ด แสดง
ความคิดเห็น นําเสนอผลงาน บรรยายสรุป พูดเสนอขายสินคาหรือบริการ พูดในที่ประชุมชนในหนาที่โฆษก
และพิ ธี ก ร กล า วต อ นรั บ กล า วขอบคุ ณ กล า วรายงาน กล า วอํ า ลาอาลั ย กล า วสุ น ทรพจน แ ละอวยพร
ในโอกาสตาง ๆ
2000-1105

การเขียนในงานอาชีพ
1-0-1
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในหลักการเขียน
2. สามารถเรียบเรียงถอยคําไดถูกตองตามหลักการเขียน
3. สามารถใชทักษะการเขียนพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการเขียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชและหลักการเขียนถอยคํา สํานวน โวหาร
2. เขียนคําทับศัพท ศัพทเฉพาะวิชาชีพถูกตองตามหลักการเขียน
3. เขียนขอความติดตอกิจธุระและธุรกิจตามรูปแบบและหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การเขี ย นในงานอาชี พ การเรี ย บเรี ย งถ อ ยคํ า สํ า นวน โวหารที่ ใ ช
ในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ เขียนสะกดคํา เขียนคําทับศัพทและศัพทเฉพาะวิชาชีพ เขียนแสดงความคิดเห็น
และแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ เขียนรายงานการประชุม บันทึกขอความ จดหมายกิจธุระและธุรกิจ และ
เขียนบทรอยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธในงานอาชีพ
2000-1106

ภาษาไทยเชิงสรางสรรค
วิชาบังคับกอน : 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ ในการใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค
2. สามารถเลือกใชภาษาไทยในการพูดและการเขียนเชิงสรางสรรคตามหลักการ
3. สามารถใชทักษะการใชภาษาไทยพัฒนาตนเองและงานอาชีพ
4. เห็นคุณคาความสําคัญของการใชภาษาไทย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชถอยคํา สํานวน โวหาร
2. พูดเชิงสรางสรรคตามรูปแบบและหลักการพูด
3. เขียนเชิงสรางสรรคตามรูปแบบและหลักการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การใชภาษาไทยเชิงสรางสรรค การเรียบเรียงถอยคํา สํานวน โวหาร การพูด-เลาเรื่อง
การอธิบาย บรรยาย การพูดโนมนาว การนําเสนอผลงาน การเขียนสรุปความ เขียนนิทาน สารคดี บทความ
ปกิณกะ เขียนแสดงความคิดเห็นและแสดงความรูสึกในโอกาสตาง ๆ เขียนบทรอยกรอง โฆษณา ประชาสัมพันธ
ในงานอาชีพ

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ

2000-1201
ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู บทสนทนา เรื่องราว คําสั่งตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบไดตรงตามวัตถุประสงคของการสื่อสารตามสถานการณตางๆในชีวิตประจําวัน
3. อานเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวัน
4. เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองในชีวิตประจําวัน
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียน การฟงคําสั่ง เรื่องราว การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ
หรือที่กําหนดเกี่ยวกับครอบครัว การศึกษา งานอดิเรก สุขภาพ การสนทนาเรื่องในอดีต ปจจุบันและอนาคต
เทศกาลทางวั ฒ นธรรม การอ า นเรื่ อ งทั่ ว ไป ข อ ความสั้ น ๆ ที่ พ บในชี วิ ต ประจํ า วั น จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส การเขียนขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรม และ online dictionary การใชภาษาตามมารยาท
สั ง คมและวั ฒ นธรรมของเจ า ของภาษา การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเป น แหล ง เรี ย นรู ห รื อ ฝ ก ฝนกั บ เพื่ อ น
เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะชีวิต

96
2000-1202

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
2-0-2
วิชาบังคับกอน : 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียน ตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู เรื่องราว บันเทิงคดี ขาวสั้น ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบสถานการณตางๆในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. อานเรื่องทั่วไป กําหนดการ ปายตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส
4. เขียนใหขอมูล กรอกแบบฟอรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง -ดู พู ด อ า น เขี ย น การฟ ง -ดู เ รื่ อ งราวต า ง ๆ บั น เทิ ง คดี จ ากสื่ อ โสตทั ศ น
การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่ กําหนดเกี่ย วกับการเดิน ทาง ทอ งเที่ยว การบอกทิศทาง การบอก
ตําแหนงที่ตั้ง สิ่งบันเทิง การซื้อ ขาย การตอนรับ การสนทนาทางโทรศัพท การปฏิบัติตามคําสั่ง ขั้นตอนการ
ปฏิบัติการอานเรื่องทั่วไป ขอความ กําหนดการ ปายประกาศตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ และ
สื่อ อิ เล็ ก ทรอนิก ส จดหมายอิเ ล็ก ทรอนิก ส การกรอกแบบฟอร มต าง ๆ การใช ภาษาตามมารยาทสัง คมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1203
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 1
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด ตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู การสนทนาโตตอบในสถานการณตาง ๆ ที่สนใจในชีวิตประจําวัน
2. พูดสื่อสารสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและสถานประกอบการ
3. ใชสํานวนภาษาไดเหมาะสมกับสถานการณ
4. ใชวัจนภาษาและอวัจนภาษาสือ่ ความหมายไดเหมาะสมกับสถานการณ
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู การสนทนาโตตอบ การใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่สนใจ และ
ที่กําหนดจากภาพยนตร เพลง สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสและจากเว็บไซตตาง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
ในสถานการณตาง ๆ การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักการออกเสียง การใชคําศัพท สํานวนทางภาษาตาง ๆ
ที่ใชในชีวิตจริง การใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal language) การใชภาษาตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1204
ภาษาอังกฤษฟง-พูด 2
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง ดู พูด อานและเขียนตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน ในระดับ
ที่สูงขึ้น
2. มีความรูความเขาใจในวัฒนธรรมของเจาของภาษาและใชภาษาตามมารยาทสังคม
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง – ดู ขาว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใชบทบาทสมมุติและสถานการณจําลองในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดหรือตาม
ความสนใจ
3. ใชคําศัพท สํานวนทางภาษาเหมาะสมกับสถานการณและมารยาทสังคมวัฒนธรรม
4. ออกเสียงภาษาอังกฤษไดตามหลักการออกเสียง
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู การสนทนาโตตอบ การใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ที่กําหนดหรือ
ตามความสนใจจากภาพยนตร เพลง สื่อโสตทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกสและเว็บไซตตาง ๆ การแสดงบทบาทสมมุติ
สถานการณจําลอง การเลาเรื่องจากสิ่งที่ฟงหรือดู การฝกออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลัก การออกเสียง การใช
คําศัพท สํานวนทางภาษาตาง ๆ ที่ใชในชีวิตจริง การใชอวัจนภาษาและอวัจนภาษา (verbal and non-verbal
language) การใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลง
เรียนรูหรือฝกฝนกับเพื่อนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1205
การอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานสื่อสิ่งพิมพชนิดตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการอานภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ
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สมรรถนะรายวิชา
1. อานหนังสือพิมพ แผนพับ แผนปลิว โฆษณา โปสการดจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
2. อานประกาศ ฉลาก ปายประกาศ ปายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณจากสถานที่ตาง ๆ
3. อานตาราง แผนภาพ แผนภูมิ
4. อานเอกสารทางการคา
5. อานประกาศรับสมัครงาน ระเบียบการ
6. อานกําหนดการ บันทึกสั้น ๆ
7. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอานเรื่องตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวันจากสื่อสิ่งพิมพ สารคดี บันเทิงคดี หนังสือพิมพ
โฆษณา แผนพับ แผนปลิว โปสการด ประกาศ ฉลาก ปายประกาศ ปายเตือน เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง
แผนภาพ แผนภูมิ รายการสินคา ประกาศรับสมัครงาน กําหนดการ ระเบียบการ บันทึกสั้น ๆ การเลือกใชสื่อ
เทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง การสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1206
การเขียนในชีวติ ประจําวัน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. เขียนขอมูลบุคคล
2. เขียนบันทึกยอ ขอความสั้น ๆ
3. เขียนอวยพรเทศกาลตางๆ
4. เขียนจดหมายสวนตัว จดหมายอิเล็กทรอนิกส
5. กรอกแบบฟอรมชนิดตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการเขียนพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนโตตอบทางสังคม การเขียนขอมูลบุคคล ขอความสั้น ๆ บันทึกยอ/จดหมาย
สวนตัว การเขียนบัตรอวยพร บัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกสในโอกาสตาง ๆ จดหมายอิเล็กทรอนิกส การกรอก
แบบฟอรมตาง ๆ การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะการเขียน การแสวงหาความรูดวยตนเองจาก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
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2000-1207
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับงานชาง
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพชาง
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูการสาธิตการปฏิบัติงานอาชีพชางจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง กฎระเบียบ คูมือและขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพชาง
3. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ปายเตือน ปายประกาศในสถานที่ปฏิบัติงาน
4. สาธิตและนําเสนอ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพชาง
5. กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงานชาง
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานชาง
7. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศสื บ ค น และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษในงานอาชี พ ช า งพร อ มแสดงหลั ก ฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการฟง พูด อาน เขียน การใชศัพทเทคนิคที่เปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานชางตาง ๆ การอาน
คูมือ ชื่อวัสดุอุปกรณ เครื่องมือในการทํางาน คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ ขนาด สัดสวน รูปทรง เครื่องหมาย
สัญลักษณ แผนภาพ ปายประกาศความปลอดภัยในโรงฝกงาน กฎระเบียบการปฏิบัติงาน แบบฟอรมการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติและสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานงาย ๆ การเขียนขอความ กรอกขอมูลการปฏิบัติงาน การเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรูดานอาชีพดวยตนเองจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย
2101-1208
ภาษาอังกฤษสําหรับงานพาณิชย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถ ฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดู การสนทนาในสถานการณตาง ๆ การปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง เอกสารทางธุรกิจ กฎระเบียบการปฏิบัติงานในงานอาชีพธุรกิจ
3. พูดโตตอบ ปฏิบัติตามคําสั่ง สาธิตและนําเสนอตามขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพธุรกิจ
4. เขียนใหขอมูล บันทึกขอความสั้น ๆ และกรอกแบบฟอรม เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรกิจ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บค น และฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษในงานอาชี พ ธุ ร กิ จ พร อ มแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน การโตตอบในสถานการณทางธุรกิจตาง ๆ หนวยงานในองคกรและ
หนาที่รับผิดชอบ การแลกเปลี่ยนขอมูล การสื่อสารทางธุรกิจ การติดตอทางโทรศัพท การนัดหมาย การบอกตําแหนง
ที่ตั้ง การอานเอกสารทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ การโฆษณาสินคา แผนพับ แผนภาพ ตาราง กฎระเบียบการปฏิบัติงาน
การเขียนบันทึกขอความสั้น ๆ การกรอกแบบฟอรมที่ใชในงานธุรกิจ การปฏิบัติตามคําสั่ง การใหขอมูลตาง ๆ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (e-commerce) นําเสนอสินคา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจ
2000-1209
การโตตอบจดหมายธุรกิจ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานและเขียนโตตอบจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษประเภทตาง ๆ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพธุรกิจและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. อานเอกสารทางธุรกิจ จดหมาย ประเภทตาง ๆ ในการปฏิบัติงานธุรกิจ
2. เขียนโตตอบจดหมายประเภทตาง ๆ ในงานธุรกิจ
3. เขียนจดหมายเชิญในโอกาสตาง ๆ การแสดงความยินดี
4. ใชคําศัพทเทคนิคในงานธุรกิจ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจ พรอมแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การเขียนจดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ การใชรูปแบบและโครงภาษาการเขียนจดหมาย
ธุร กิจ จดหมายสอบถาม ตอบสอบถาม การตอบรั บและการตอบปฏิ เสธ จดหมายสั่ งซื้อและตอบการสั่งซื้ อ
การสั่งซื้อทางอินเทอรเน็ต การกรอกใบสั่งซื้อ วิธีการชําระเงิน ใบแจงชําระเงิน จดหมายเชิญ ในโอกาสตาง ๆ
การแสดงความยินดี การกรอกแบบฟอรมทางธุรกิจ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการอานและการเขียนเอกสารในงานธุรกิจดวยตนเอง
2000-1210
ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอรและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง –ดู การสาธิต การปฏิบัติงานใชโปรแกรมคอมพิวเตอรจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบสถานการณตาง ๆ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
3. อานเรื่อง คูมือ คําสั่ง ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร
4. เขียนใหขอมูล ใบสมัคร การลงทะเบียน และการกรอกขอมูลออนไลน
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานคอมพิวเตอร
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานคอมพิวเตอรและฝกฝนการใช พรอมแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง ดู พูด อานและเขียน การใชคําศัพทเทคนิค ชิ้นสวนและอุปกรณคอมพิวเตอร
การอานเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร คูมือ คําสั่ง การปฏิบัติตามคําสั่ง การใชโปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอรตาง ๆ
การอานและการถายโอนความหมายของตัวยอ สัญลักษณ กลองขอความ (Dialogue box) การแกปญหา
(Troubleshooting) การชวยเหลือ (Help) การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจคอมพิวเตอรดวยตนเอง
2000-1211
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษสถานการณตางๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ จากสื่อโสตทัศน
2. พูดสาธิต การนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาน ขอความ เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. เขียนใหขอมูลตางๆ บนสังคมออนไลน ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาดานการใชเทคโนโลยีการสื่อสารตาง ๆ และฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การฟ ง ดู พู ด อ า นและเขี ย น การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในชี วิ ต ประจํ า วั น
การติดตอสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ ดวยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต ระบบเครือขาย
สังคมออนไลน (Social network) การเรียนรูออนไลน (Learning network) การใชแอพลิเคชั่นตาง ๆ การใชคําศัพท
เฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคน
และฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยตนเอง
2000-1212
ภาษาอังกฤษสําหรับงานสํานักงาน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานสํานักงาน
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานสํานักงานและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในสํานักงานจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบ การใหและถามขอมูลเกี่ยวกับงานสํานักงาน
3. สาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสํานักงาน
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4. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณตาง ๆ ในสํานักงานจากสื่อโสตทัศน
5. สนทนาโตตอบ การใหและถามขอมูลเกี่ยวกับงานสํานักงาน
6. สาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสํานักงาน
7. อานเรื่อง คูมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวกับงานสํานักงาน
8. เขียนบันทึกยอ จดหมายอิเล็กทรอนิคส เกี่ยวกับงานสํานักงาน
9. ใชคําศัพทเทคนิคในงานสํานักงาน
10.ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บค น ความก า วหน า ในงานสํ า นั ก งานและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนเรื่องในสถานการณการปฏิบัติงานสํานักงาน การตอนรับ
การขอและใหขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การอานและปฏิบัติตามคําสั่ง การอานคูมือการปฏิบัติงาน ตาราง
การปฏิบัติงานประจําวัน การนัดหมาย กฎระเบียบ การเขียนบันทึกยอ จดหมายอิเล็กทรอนิกส การนําเสนอ
การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
ในงานสํานักงานและจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
2000-1213
ภาษาอังกฤษสําหรับงานประชาสัมพันธ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธในการประกอบอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่อง บทสนทนาในสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธจากสื่อโสตทัศน
2. พูดใหขอมูลและนําเสนอในงานประชาสัมพันธ
3. อานเรื่อง ประกาศ ขอความการแจงเตือนที่เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ
4. เขียนประกาศ และการใหขอมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานประชาสัมพันธ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนความกาวหนาในงานประชาสัมพันธและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนเรื่องในสถานการณการประชาสัมพันธ การตอนรับ การขอ
และใหขอมูล การสนทนาทางโทรศัพท การพูดประชาสัมพันธ การประกาศ การแจงเตือน การเขียนประกาศ
การแจงเตือน การนัดหมาย การอานเรื่องเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานประชาสัมพันธและจากแหลงสื่อที่
หลากหลาย
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2000-1214
ภาษาอังกฤษสําหรับการทองเที่ยว
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานธุรกิจการทองเที่ยว
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาในสถานการณธุรกิจการทองเที่ยวจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับงานธุรกิจการการทองเที่ยว
3. อานปายประกาศ สัญลักษณ และกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยว
4. เขียนใหขอมูลและกรอกแบบฟอรมตางๆเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว
5. ใชคําศัพทดานธุรกิจการทองเที่ยว
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานท อ งเที่ ย วและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียนการแนะนําสถานที่ทองเที่ยวตามภูมิภาคตาง ๆ ของไทยและ
สถานที่ที่มีชื่อเสียงในตางประเทศ วัฒนธรรม ประเพณี การตอนรับผูมาเยือน การใหขอมูลแกนักทองเที่ยว
กําหนดการเดินทาง การใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยว การอานปายประกาศ สัญลักษณ กฎระเบียบตามแหลง
ทอ งเที่ ย ว การกรอกข อ มู ล ต า ง ๆ ในแบบฟอรม ธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว การใช ภ าษาตามมารยาททางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการทองเที่ยวจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
2000-1215
ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจการโรงแรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดู การสนทนาสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรมจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง ขอความ สัญลักษณ เครื่องหมาย ปายประกาศ ปายเตือนเกี่ยวกับงานโรงแรม
3. พูดโตตอบใหขอมูล การบริการลูกคาในงานโรงแรม
4. เขียนใหขอมูล และกรอกแบบฟอรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโรงแรม
5. ใชคําศัพทเทคนิคเกี่ยวกับการโรงแรม
6. การใชภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษา
7. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานโรงแรมและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานโรงแรม การโตตอบใหบริการแกลูกคา
การใหขอมูล การแนะนํา การตอนรับ การจองหองพัก การจัดเลี้ยง การแนะนําสถานที่ทองเที่ยว สิ่งบันเทิง อาหาร
เครื่องดื่ม เทศกาลทางวัฒนธรรม การอานเรื่อง ขอความ คําสั่ง สัญลักษณ เครื่องหมาย ปายประกาศ ปายเตือนที่ใช
ในโรงแรม การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับงานโรงแรม การใชภาษาตามมารยาททางสังคมและวัฒนธรรม
ของเจาของภาษา การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการใช
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจการโรงแรมจากแหลงสื่อที่หลากหลาย
2000-1216
ภาษาอังกฤษธุรกิจบริการดานสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจบริการดานสุขภาพ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในงานบริการดานสุขภาพจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบใหขอมูล สาธิต นําเสนอ ในงานการบริการดานสุขภาพ
3. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ
4. เขียนใหขอมูลและบันทึกขอมูล เกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ
5. กรอกแบบฟอรม เกี่ยวกับการบริการดานสุขภาพ
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานบริการดานสุขภาพ
7. ใช เ ทคโนโลยีส ารสนเทศสื บค น ความกา วหน า ในงานธุ ร กิจ บริก ารด า นสุ ขภาพและฝ กฝนการใช
ภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเกี่ยวกับงานบริการดานสุขภาพ การโตตอบใหบริการแกลูกคา
การใหและขอขอมูล การซักถามประวัติ การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพและยารักษาโรค การนัดหมาย การอาน
เรื่อง ขอความ การใชคําศัพทเฉพาะในงานบริการดานสุขภาพ การกรอกแบบฟอรม การบันทึกขอมูล การใช
พจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงสื่อที่หลากหลายสืบคนและฝกฝนการ
ฟง พูด อานและเขียนในงานบริการสุขภาพ
2000-1217
ภาษาอังกฤษธุรกิจสปา
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจสปา
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับงานธุรกิจสปาจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับธุรกิจสปา
3. พูดโตตอบใหขอมูล การบริการ สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงานสปา
4. เขียนบันทึกขอมูล การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจสปา
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานสปา
6. ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ สื บ ค น ความก า วหน า ในงานธุ ร กิ จ สปาและฝ ก ฝนการใช ภ าษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนเกี่ยวกับงานสปา การโตตอบใหบริการแกลูกคา การใหและ
ขอขอมูล การสอบถาม การใหคําแนะนํา การชําระเงิน การอานเรื่อง ขอความ การใชคําศัพทเฉพาะในงานสปา
การกรอกแบบฟอรม บันทึกขอมูล การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหลงสื่อที่หลากหลายสืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสปา
2000-1218
ภาษาอังกฤษสําหรับการขาย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการขาย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนาสถานการณตาง ๆ ในงานธุรกิจการขายจากสื่อโสตทัศน
2. พูดใหขอมูล การนําเสนองาน สาธิตผลิตภัณฑ ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรกิจการขาย
3. การสนทนาทางโทรศัพท
4. อานขอความ ฉลาก ผลิตภัณฑ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย
5. เขียนใหขอมูลสินคาและบริการเกี่ยวกับธุรกิจการขาย
6. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิคส พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce)
7. เขียนบันทึกยอ ขอความสั้นๆ และกรอกแบบฟอรมตางๆ
8. ใชคําศัพทเทคนิคในงานการขาย
9. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานการขายและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจ
การขายและแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน เขียนสถานการณตาง ๆ เกี่ยวกับธุรกิจการขาย การนัดหมาย การติดตอ
ทางโทรศัพท การสาธิตผลิตภัณฑ การนําเสนอผลิตภัณฑ การอานฉลากผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ เครื่องหมาย
การคา รายการสินคา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e-commerce) จดหมายอิเล็กทรอนิกส การเขียนบันทึกยอ/ขอความ
สั้น ๆ กรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบคนและ
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในธุรกิจการขาย พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
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2000-1219
ภาษาอังกฤษสําหรับงานบัญชี
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานบัญชี
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. อานเรื่อง ขอความเกี่ยวกับงานบัญชี
2. เขียนใหขอมูลและการบันทึกรายงานเกี่ยวกับงานบัญชี
3. เขียนจดหมาย บันทึกยอขอความสั้นๆ
4. กรอกขอมูลทางบัญชี
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานบัญชี
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การอานและเขียนเกี่ยวกับงานบัญชี การใชคําศัพทเทคนิคในงานบัญชี การบันทึกรายงาน
ทางบัญชีประเภทตาง ๆ การลงบัญชีอยางงาย ๆ การเขียนจดหมาย บันทึกยอ/ขอความสั้น ๆ การกรอกขอมูลใน
แบบฟอรมทางบัญชี การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝน
การใชภาษาอังกฤษในงานบัญชี พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
2000-1220
ภาษาอังกฤษสําหรับงานคหกรรม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานคหกรรม
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิตการปฏิบัติงานคหกรรมจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาใหขอมูล การบริการในงานคหกรรม
3. สาธิตการปฏิบัติงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับงานคหกรรม
4. อานคูมือ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอาชีพดานคหกรรม
5. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพเกีย่ วกับงานคหกรรม
6. เขียนใหขอมูล ขั้นตอนการปฏิบัติงานคหกรรม
7. ใชคําศัพทเทคนิคในงานคหกรรม
8. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานคหกรรม และฝกฝนภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนในงานคหกรรม การพูดโตตอบ การบรรยาย สาธิตการปฏิบัติงาน
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ใหขอมูล การบริการงานจาง การใชคําศัพทเทคนิค การอานคูมือเครื่องมือ
อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การเขียนขอความสั้น ๆ การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียน
เปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนา
ทักษะทางภาษาดวยตนเองและแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1221
ภาษาอังกฤษสําหรับการออกแบบเสื้อผา
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานออกแบบเสื้อผา
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสาธิตการปฏิบัติงานดานการออกแบบเสื้อผาจากสื่อโสตทัศน
2. อานเรื่องราวแบบเสื้อตาง ๆ คูมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผา
3. พูดสาธิต นําเสนอผลงานเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผา
4. เขียนใหขอมูลผลงานการออกแบบเสื้อผา
5. ใชคําศัพทเทคนิคในงานออกแบบเสื่อผา
6. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานออกแบบเสื้ อ ผ า และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษ พร อ มแสดง
หลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนงานออกแบบเสื้อผาทั้งในและตางประเทศ การโตตอบ ใหขอมูล
การสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานออกแบบเสื้อผา การแสดงความคิดเห็นการแนะนํา การใชคําศัพทเทคนิค การอาน
แบบเสื้อ คูมือ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การเขียนขอความ การถายโอน
คําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การแสวงหาความรูจากแหลง การเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1222
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเสริมสวย
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานเสริมสวย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิต การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสริมสวยจากสื่อโสตทัศน
2. อานคูมือ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเสริมสวย
3. อานเครื่องหมาย สัญลักษณ ฉลากผลิตภัณฑ ตาราง แผนภาพในงานเสริมสวย
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4.
5.
6.
7.

สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงานและนําเสนอผลงานเกี่ยวกับการบริการเสริมสวย
เขียนขอความ ขั้นตอนการปฏิบัติงานเสริมสวยสั้น ๆ
ใชคําศัพทเทคนิคในงานเสริมสวย
ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานเสริมสวย และ ฝกฝนภาษาอังกฤษ พรอมแสดงหลักฐาน
การเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนในงานเสริมสวยทั้งในและตางประเทศ การแตงหนา เครื่องสําอาง
แบบทรงผม การโตตอบ การตอนรับ การเสนอ/ใหขอมูล การแสดงความคิดเห็น การสาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เสริมสวย การใชคําศัพทเทคนิค การอานคูมือ เครื่องมือ อุปกรณ เครื่องหมาย สัญลักษณ ฉลากผลิตภัณฑ ตาราง
แผนภาพ
การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online
dictionary การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศพั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาด ว ยตนเองและการแสวงหาความรู จ าก
แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1223
ภาษาอังกฤษสําหรับศิลปะการประกอบอาหาร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหาร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง -ดู เ รื่อ งราว การสนทนา การสาธิ ต ขั้น ตอนการปฏิ บัติ ง านเกี่ ย วกั บศิล ปะการประกอบอาหาร
จากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูล แสดงความคิดเห็น
3. นําเสนอ สาธิตขั้นตอนการประกอบอาหาร
4. อานเรื่อง ตํารับอาหาร ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับศิลปะการประกอบอาหาร
5. เขียนใหขอมูล ขั้นตอนการประกอบอาหาร
6. ใชคําศัพทเทคนิคในการประกอบอาหาร
7. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานศิ ล ปะการประกอบอาหารและฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษ
พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน ในงานประกอบอาหาร การพูดโตตอบ การใหและขอขอมูล
การแสดงความคิดเห็น การเสนอ/ใหขอมูล การสาธิต การอานตํารับอาหาร คูมือการใชอุปกรณเครื่องมือ
สวนประกอบการประกอบอาหาร การใชคําศัพทเทคนิค เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การถายโอน
คําศัพทเทคนิคมาเขียนเปนประโยคและขอความสั้น ๆ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง การแสวงหาความรู ขอมูลในงานอาหารและการใชเทคโนโลยีใหม
ดานการประกอบอาหารทั้งในและตางประเทศจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาทักษะชีวิต

109
2000-1224
ภาษาอังกฤษสําหรับการประกอบอาหารไทย
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว การสนทนา การสาธิต ขั้นตอนการประกอบอาหารไทยจากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูลเกี่ยวกับอาหารไทย
3. สาธิต บรรยายเกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย
4. อานตํารับอาหาร เทคนิคและขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
5. เขียนตํารับอาหาร ขั้นตอนการประกอบอาหารไทย
6. ใชคําศัพทเทคนิคในการประกอบอาหารไทย
7. ใช เ ทคโนโลยี สื บ ค น ความก า วหน า ในงานประกอบอาหารไทย และฝ ก ฝนภาษาอั ง กฤษในงาน
ประกอบอาหารไทย พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียน ในงานประกอบอาหารไทย การพูดโตตอบ แสดงความคิดเห็น
การขอและใหขอมูล การบรรยาย สาธิตการประกอบอาหาร การใชคําศัพทเทคนิค การอานตํารับอาหาร เทคนิค
และเคล็ดลับ (cooking tips) อุปกรณ เครื่องมือ สัญลักษณ ตาราง รูปภาพ การถายโอนคําศัพทเทคนิคมาเขียน
เปนประโยคและขอความ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะ
ทางภาษาดวยตนเองและการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1225
ภาษาอังกฤษสําหรับงานศิลปะและการออกแบบ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถฟง-ดู พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง -ดู เ รื่ อ งราว การสนทนา การนํ า เสนอ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บศิ ล ปะและการออกแบบ
จากสื่อโสตทัศน
2. สนทนาโตตอบใหขอมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
3. อานคูมือ เรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ
4. บรรยาย สาธิตขั้นตอนการปฏิบัติงาน นําเสนองานศิลปะและการออกแบบ
5. เขียนใหขอมูล บรรยายเกี่ยวกับงานศิลปะและการออกแบบ
6. ใชคําศัพทเทคนิคในงานศิลปะและการออกแบบ
7. ใชเทคโนโลยีสืบคนความกาวหนาในงานศิลปะแขนงตาง ๆ และ ฝกฝนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับศิลปะ
และการออกแบบ พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะชีวิต

110
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง พูด อาน เขียนเกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ การใชศัพทเทคนิคพื้นฐาน สี ขนาด
สัดสวน ประเภทของงานศิลปะ การอานคูมือ เครื่องหมาย สัญลักษณ ตาราง แผนภาพ การโตตอบใหขอมูล
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรูสึก การบรรยาย สาธิต ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การนําเสนอเรื่องราว
กิจกรรมงานศิลปะ การใชพจนานุกรมและ Online dictionary การเลือกใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรู
ดวยตนเองและการสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1226
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพเกษตร
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกษตรจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกษตร
3. อานคูมือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ปายตาง ๆ สื่อสิ่งพิมพในงานเกษตร
4. อานแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานเกษตร
5. เขียนบันทึกสั้น ๆ กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงานเกษตร
6. นําเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบัติงานเกษตร
7. ใชศัพทเทคนิคในงานเกษตร
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานเกษตรแขนงตาง ๆ และฝกฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อาน และเขียนสถานการณตาง ๆ ในงานเกษตร การสาธิต การนําเสนอ
ผลิตภัณฑและบริการ การแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร การใชเทคโนโลยีการเกษตร การอานขอมูลจากสื่อสิ่งพิมพ
ฉลาก ปายเตือน ความปลอดภัย คูมือการปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แบบฟอรมตาง ๆ ตาราง แผนภาพ แผนภูมิทาง
การเกษตร การเขียนบันทึกยอ การกรอกแบบฟอรม การใชสื่อเทคโนโลยีเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง และ
สืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย
2000-1227
ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. สามารถใชภาษาอังกฤษฟง พูด อาน เขียนในงานอาชีพประมง
2. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟง-ดูเรื่องราว ขั้นตอนการปฏิบัติงานประมงจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประมง
3. อานคูมือปฏิบัติงาน กฎระเบียบ ฉลาก ปายตาง ๆ สื่อสิ่งพิมพในงานประมง
4. อานแผนภาพ แผนภูมิเกี่ยวกับงานประมง
5. เขียนบันทึกสั้น กรอกแบบฟอรมการปฏิบัติงาน
6. นําเสนอผลงานหรือสาธิตขั้นตอนปฏิบัติงาน
7. ใชศัพทเทคนิคในงานประมง
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนความกาวหนาในงานประมงประเภทตาง ๆ และฝกฝนภาษาอังกฤษ
ในงานอาชีพเกษตรพรอมแสดงหลักฐานการเรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การฟง-ดู พูด อานและเขียน การใชศัพทเทคนิคพื้นฐานในงานประมง การพูดโตตอบ
และใหขอ มู ล การสาธิ ต นํ าเสนอ การแปรรูปผลิตภัณฑ การใชเ ทคโนโลยี ประมง การอา นคูมือ กฎระเบีย บ
แบบฟอร ม การปฏิ บั ติ ง าน ตาราง แผนภาพ แผนภู มิ ฉลาก ป า ยเตื อ นความปลอดภั ย การเขี ย นบั น ทึ ก ย อ
การกรอกแบบฟอรม การใชสื่อเทคโนโลยีพัฒนาทักษะทางภาษาดวยตนเอง และสืบคนขอมูลจากแหลงการเรียนรู
ที่หลากหลาย

กลุมวิชาวิทยาศาสตร

2000-1301
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟา อะตอมและธาตุ สารและ
ปฏิกิริยาเคมี การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2. มีทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัด ปริมาณทางฟสิกส การทดลองแหลงกําเนิดไฟฟา วงจรไฟฟา
การคํานวณคาไฟฟา การทดลองปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรงและการเคลื่อนที่
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟาในชีวิตประจําวัน
3. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
4. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
5. แสดงความรูเบื้องตนเกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยี
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112
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หนวยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่
ไฟฟาในชีวิตประจําวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสรางอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ
2000-1302
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพชางอุตสาหกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟสิกส เวกเตอร แรง สมดุลของวัตถุ การเคลื่อนที่ งาน กําลัง
พลังงาน คลื่น
2. มีทักษะการคํานวณ การทดลอง สามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปริมาณทางฟสิกส แรง สมดุลของวัตถุและการเคลื่อนที่แบบตาง ๆ
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของคลื่น และพลังงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ปริมาณทางฟสิกสและเวกเตอร แรง การรวมแรงและการแยกแรง การสมดุล
ของวัตถุ การเคลื่อนที่แนวเสนตรง การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบ
ฮารโมนิกอยางงาย งาน กําลังและพลังงาน คลื่นและสมบัติของคลื่น คลื่นแมเหล็กไฟฟา
2000-1303
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรีย
ในอาหาร ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร สารชีวโมเลกุลในอาหาร คลื่นแมเหล็กไฟฟา
พลังงานนิวเคลียร
2. มีทักษะการคํานวณหาโอกาสของลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม การจําแนกสิ่งมีชีวิต การทดลอง
จุ ลิ น ทรี ย ใ นอาหาร การเลื อ กใช เ ทคโนโลยี ชี ว ภาพ การทดลองสมบั ติ ข องสารไฮโดรคาร บ อน
การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร การทดสอบสารชีวโมเลกุลในอาหาร การวิเคราะหผล
ของคลื่นแมเหล็กไฟฟาตอมนุษย และพลังงานนิวเคลียร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและจุลินทรียในอาหาร
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับปโตรเคมีและผลิตภัณฑ
3. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารชีวโมเลกุลของอาหาร
4. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา
5. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของพลังงานนิวเคลียร
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การถ า ยทอดลั ก ษณะทางพั น ธุ ก รรม ความหลากหลายทางชี ว ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ จุลินทรียในอาหาร ปโตรเลียมและผลิตภัณฑ ยางและพอลิเมอร สารชีวโมเลกุลในอาหาร
คลื่นแมเหล็กไฟฟา พลังงานนิวเคลียรตอการดํารงชีวิต
2000-1304
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพศิลปกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร แสงและการมองเห็น ความรอน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการทดลองเรื่องสารละลาย การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร การทดลอง
สมบัติของคลื่นแสง และผลของความรอนตอวัตถุ
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีในงานอาชีพ
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของแสงและความรอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สารละลาย คอลลอยดอีมัลชั่น สารเคมีในงานอาชีพ พอลิเมอร การเลือกใช
ผลิตภัณฑพอลิเมอร แสงและการมองเห็น ความรอน อุณหภูมิและผลของความรอนตอวัตถุ
2000-1305
วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสราง หนาที่ ของเซลลพืช เซลลสัตว ระบบตาง ๆ ของพืชและสัตว
การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต
2. มีทักษะเกี่ยวกับ โครงสราง และองคประกอบของเซลลพืช เซลลสัตว ทดลองเกี่ยวกับโครงสราง
องคประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบตางๆ ของพืชและสัตว คํานวณหาโอกาสของ
ลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม และการจําแนกสิ่งมีชีวิต
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู และปฏิบัติเกี่ยวกับ เซลล พันธุกรรม และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับองคประกอบ และการทํางานของอวัยวะของระบบตาง ๆ ของพืชและ
สัตว คํานวณหาโอกาสของลักษณะการถายทอดทางพันธุกรรม และจําแนกสิ่งมีชีวิต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสราง หนาที่ องคประกอบของเซลลพืช เซลลสัตว ระบบตาง ๆ ของพืช
และสัตวและการทํางาน การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพและ
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2000-1306
โครงงานวิทยาศาสตร
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และ
ขั้นตอนการทํางานโครงงานวิทยาศาสตร
2. มีทักษะเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร
3. มีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร และกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการทางวิทยาศาสตร
2. แสดงความรูและปฏิบัติขั้นตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร วิธีการทางวิทยาศาสตร และขั้นตอนการทํา
โครงงานวิทยาศาสตร
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กลุมวิชาคณิตศาสตร

2000-1401
คณิตศาสตรพื้นฐาน
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติเบื้องตน
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจายของขอมูล
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง อัตราสวน สัดสวน รอ ยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู อัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติเบื้องตน การวัดแนวโนม
เขาสูสวนกลาง และการวัดการกระจายของขอมูล
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการและประยุกตใชเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละในวิชาชีพ
2. ดําเนินการและประยุกตใชเกี่ยวกับการแปรผันในวิชาชีพ
3. สํารวจและจัดหมวดหมูขอมูลอยางงาย
4. เลือกใชคากลางของขอมูลที่เหมาะสมกับขอมูลที่กําหนด
5. วิเคราะหตําแหนงของขอมูล และการวัดการกระจายของขอมูลจากขอมูลที่กําหนด
6. ใชขอมูลขาวสาร คาสถิติ และคาสถิติที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องอัตราสวน สัดสวน รอยละ การแปรผัน สถิติ
เบื้องตน การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของขอมูล และฝกปฏิบัติในการเลือกใชคาสถิติ
ที่เหมาะสมกับขอมูล
2000-1402
คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่ ปริมาตร ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู สมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการกําลังสองตัวแปรเดียว
เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่ และปริมาตร
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สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรูเกี่ยวกับสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิงเสนสองตัวแปรไปใชในสถานการณจริง
หรือปญหาที่กําหนด
2. นําความรูเกี่ยวกับสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไปใชในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด
3. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับจํานวนจริงที่อยูในรูปลอการิทึม
5. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตรในหนวยมาตราวัดตาง ๆ
6. ใชความรูเกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร แกปญหาในสถานการณตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องสมการเชิงเสน ระบบสมการเชิงเสน สมการ
กําลังสองตัวแปรเดียว เลขยกกําลัง ลอการิทึม พื้นที่และปริมาตร
2000-1403

คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 1
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ยกเวน สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม ประยุกตใช
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรูมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย
กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนด
2. ประยุกตการวัด โดยใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
4. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับเมทริกซ และการคํานวณคาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ
5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับดีเทอรมิแนนตหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ
ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และ
ประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
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2000-1404

คณิตศาสตรอุตสาหกรรม 2
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกั บ
มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิ ติ
ตรี โ กณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ ง หน ว ย กฎของไซน กฎของโคไซน จํ า นวนเชิ ง ซ อ น เมทริ ก ซ
ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
2. มี ทั ก ษะกระบวนการคิ ด และนํ า วิ ธี ก ารแก ป ญ หาเรื่ อ ง มุ ม และการวั ด มุ ม อั ต ราส ว นตรี โ กณมิ ติ
ตรี โ กณมิ ติ ข องวงกลมหนึ่ ง หน ว ย กฎของไซน กฎของโคไซน จํ า นวนเชิ ง ซ อ น เมทริ ก ซ
ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
ในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู มุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติของวงกลมหนึ่งหนวย
กฎของไซน กฎของโคไซน จํานวนเชิงซอน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม และ
ประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
สมรรถนะรายวิชา
1. คาดคะเนระยะทางและความสูงโดยใชความรูเรื่องอัตราสวนตรีโกณมิติของมุมที่กําหนด
2. ประยุกตการวัด โดยใชความรูเรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ
3. ดําเนินการและคํานวณเกี่ยวกับฟงกชันตรีโกณมิติ
4. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับเมทริกซ และการคํานวณคาดีเทอรมิแนนตของเมทริกซ
5. ใชความรูและทักษะเกี่ยวกับดีเทอรมิแนนตหาคําตอบของระบบสมการเชิงเสน
6. ดําเนินการ และประยุกตใช จํานวนเชิงซอนในรูปพิกัดฉากและพิกัดเชิงขั้วในงานอาชีพ
7. ประยุกตใชจํานวนเชิงซอนที่อยูในรูปเลขยกกําลังและรูปกรณฑในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แกปญหา เรื่องมุมและการวัดมุม อัตราสวนตรีโกณมิติ ตรีโกณมิติ
ของวงกลมหนึ่งหนวย กฎของไซน กฎของโคไซน จํานวนเชิงซอน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนตไมเกินอันดับสาม
และประยุกตใชดีเทอรมิแนนตหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน
2000-1405

เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสเบื้องตน
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และประเภทวิชา
เกษตรกรรม สาขางานชางเกษตร)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน
ลิมิต อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน ลิมิต
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต อินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต ประยุกตใชในงานอาชีพ
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3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู เสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชัน ลิมิต อนุพันธของฟงกชัน
พีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
สมรรถนะรายวิชา
1. ดําเนินการเกี่ยวกับเสนตรงระยะหางและสมการเสนตรง
2. ดําเนินการ และประยุกตความรูและทักษะเกี่ยวกับภาคตัดกรวย ภาคตัดกรวยในงานอาชีพ
3. ดําเนินการ และประยุกตใชความสัมพันธและฟงกชันในรูปตาง ๆ ในสถานการณหรือปญหาที่กําหนด
4. ดําเนินการเกี่ยวกับลิมิตของฟงกชันอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
5. ประยุกตความรูและทักษะเกี่ยวกับแคลคูลัสในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การแกปญหาเรื่องเสนตรง ภาคตัดกรวย ความสัมพันธ ฟงกชันลิมิต
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต และอินทิกรัลฟงกชันพีชคณิต
2000-1406
คณิตศาสตรพาณิชยกรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่องบําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนี
ราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน ประยุกตใช
ในวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขาย
ในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
สมรรถนะรายวิชา
1. ประยุกตใชเกี่ยวกับอัตราสวน สัดสวน และรอยละ ในการคํานวณ บําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง
คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย
2. ดําเนินการความนาจะเปนเบื้องตน และนําผลไปใชในการคาดการณ
3. นําความรูเกี่ยวกับความนาจะเปน ใชในการตัดสินใจและแกปญหา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ แกปญหาเรื่องบําเหน็จ หุน ตั๋วเงิน คาจาง คาเสื่อมราคา ดัชนีราคา
ตั้งราคาขาย การซื้อขายในระบบผอนชําระ ดอกเบี้ย และความนาจะเปนเบื้องตน
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2000-1407

คณิตศาสตรเพื่อการออกแบบ
2-0-2
(สําหรับ ประเภทวิชาศิลปกรรมและประเภทวิชาคหกรรม)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร
เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
2. มีทักษะกระบวนการคิดและนําวิธีการแกปญหาเรื่อง จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร
เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต รูปทรงเรขาคณิต ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู จํานวนธรรมชาติ พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต
และรูปทรงเรขาคณิต
สมรรถนะรายวิชา
1. ประมาณคา ความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหนวย มาตราวัดตาง ๆ
2. วัดและเปรียบเทียบความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร ในหนวยมาตราวัดตาง ๆ
3. ใชความรูเกี่ยวกับความยาว พื้นที่ พื้นที่ผิวและปริมาตร แกปญหาในสถานการณตาง ๆ
4. แกปญหาเกี่ยวกับรูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
5. ขยายสวนและยอสวนของภาพจากของจริง
6. ประยุกตความรูเกี่ยวกับเสนตรง ระนาบ รูปเรขาคณิตและรูปทรง เรขาคณิตในการออกแบบลวดลาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ โดยใชความรูเรื่อง จํานวนธรรมชาติ
พื้นที่ พื้นที่ผิว ปริมาตร เสนตรงบนระนาบ รูปเรขาคณิต และรูปทรงเรขาคณิต
2000-1408

สถิติการทดลอง
2-0-2
(สําหรับประเภทวิชาเกษตรกรรม และประเภทวิชาประมง)
จุดประสงครายวิชา เพือ่ ให
1. มีความรู ความเขาใจ เกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ สถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
2. มี ทั กษะกระบวนการคิ ดและนํ าวิ ธี การแก ป ญหาเรื่ อง สถิ ติ วิ จั ยเบื้ องต น และแบบแผนการทดลอง
ประยุกตใชในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู สถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
สมรรถนะรายวิชา
1. นําความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางสถิติไปใชในการวิจัยเบื้องตน
2. ใชขอมูลขาวสาร คาสถิติ และคาสถิติที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลในการตัดสินใจ
3. ใชความรูเกี่ยวกับแบบแผนการทดลองที่เหมาะสมกับ สถานการณหรือปญหาที่กําหนด
4. วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนและใชสถิติไดเหมาะสมกับแบบแผนการทดลอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ทักษะการคิดคํานวณ การปฏิบัติเกี่ยวกับสถิติวิจัยเบื้องตน และแบบแผนการทดลอง
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กลุมวิชาสังคมศึกษา

2000-1501
หนาที่พลเมืองและศีลธรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือเพื่อการดํารงชีวิต
2. ปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดีตามหลักศาสนาและหลักธรรมที่ตนนับถือ
3. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามหลักกฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
4. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการพัฒนาตนและงานอาชีพ
5. ตระหนักถึงการดํารงชีวิตที่ถูกตองดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับศาสนาและหลักธรรมเพื่อการดํารงชีวิตที่ถูกตองดีงาม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักกฎหมายและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาตน
3. นํ า หลั ก ศาสนา หลั ก ธรรม หลั ก กฎหมาย และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต ใ ช
เพื่อการเปนพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ศาสนา หลักธรรม ศาสนพิธีของศาสนาที่ตนนับถือ การเปนพลเมืองดีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
หนาที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2000-1502
ทักษะชีวิตและสังคม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตในสังคมภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. สามารถประยุกตใชหลักมนุษยสัมพันธในงานอาชีพ มรรยาท ความเปนพลเมืองดีเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และการอยูรวมกันในสังคม
3. มีเจตคติที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยูรวมกันในสังคม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนินชีวิตภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ตอบสนองสถานการณตาง ๆ โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธ
ความมีมรรยาทและความเปนพลเมืองดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การมีทักษะชีวิตในสังคมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักมนุษยสัมพันธในการ
ทํา งาน มรรยาทไทย มรรยาทสัง คม ความเป น พลเมื อ งดี เพื่ อ การพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต ตามกรอบแนวคิ ดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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2000-1503
ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไทย
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภูมิศาสตรประเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการ ศึกษา
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรชาติไทย
2. สามารถประยุกตใชความรูเรื่องภูมิศาสตรและประวัติศาสตรในงานอาชีพและการดํารงชีวิต
3. ตระหนั ก ในความสํ า คั ญ ของประวั ติ ศ าสตร ช าติ ไ ทย เพื่ อ ธํ า รงไว ซึ่ ง สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ ภู มิ ศ าสตร ป ระเทศไทย ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร วิ ธี ก ารศึ ก ษา
ประวัติศาสตรและประวัติศาสตรชาติไทย
2. รวบรวมสารสนเทศทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรตามหลักการและกระบวนการ
3. นําความรูทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรไปประยุกตใช เพื่อการดํารงตนในงานอาชีพและธํารง
ความเปนไทยอยางยั่งยืน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ภูมิศาสตรเศรษฐกิจไทย ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีการศึกษาประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรชาติไทย และสถาบันสําคัญของชาติเพื่อธํารงความเปนไทยอยางยั่งยืน
2000-1504
อาเซียนศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพื่อสรางความเขาใจอันดีในฐานะประชากรอาเซียน
3. ตระหนักในความเปนประชากรอาเซียนเพื่อการดํารงตนและการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ดํารงตนเปนประชากรอาเซียนที่ดี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาและ พัฒนาการของประชาคมอาเซียน ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม เทคโนโลยี และความสัมพันธระหวางประเทศในประชาคม
อาเซียนกับภูมิภาคอื่นในโลก
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2000-1505
เหตุการณปจจุบัน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมของไทยในปจจุบัน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลที่ศึกษาเพื่อการวางแผนพัฒนาตน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
3. ตระหนักถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณปจจุบันเพื่อสรางสังคมสันติสุข
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เ กี่ ย วกั บ สถานการณ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ งการปกครอง เทคโนโลยี แ ละ
สิ่งแวดลอมของไทยในปจจุบัน
2. นําความรูที่ศึกษาไปประยุกตใชเพื่อสรางภูมิคุมกันตนและสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สถานการณทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การศึกษาและเทคโนโลยีของไทย
ในปจจุบัน
2000-1506
วัฒนธรรมอาเซียน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
2. สามารถวิเคราะหขอมูลดานวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
3. ตระหนักถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมประชาคมอาเซียน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
2. นําความรูดานวัฒนธรรมอาเซียนไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ความสัมพันธระหวางประเทศ ความแตกตางทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน
เรียนรูของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
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กลุมวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

2000-1601
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายเพื่อความพรอมในการประกอบอาชีพ
2. สามารถเสริมสรางสมรรถภาพทางกายตามหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ หลักการออกกําลังกาย
และหลักการดูและเลนกีฬาไทย/กีฬาสากล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายดวยความมีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา
ความสามัคคี เคารพกฎกติกาและมีมารยาท
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย หลักการบริโภคอาหารและโภชนาการ
หลักการออกกําลังและหลักการดูและเลนกีฬา
2. บริโภคอาหารตามหลักโภชนาการเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถภาพตามหลักการและกระบวนการ
4. ดูและเลนกีฬาไทย/ กีฬาสากล ตามกฎ กติกา มารยาท
5. ใชคาดัชนีมวลกายวางแผนปรับปรุงบุคลิกภาพและสุขภาพ
6. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬา
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย อาหารและโภชนาการที่เสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การหาคาดัชนีมวลกาย หลักการและรูปแบบการออกกําลังกายดวยกีฬา
ไทย / กีฬาสากล มีวินัย มีน้ําใจนักกีฬา เคารพกฎกติกา มีมารยาทในการดูและเลนกีฬา เลือกและปฏิบัติการ
ออกกําลังกายอยางเหมาะสม มีความสุขภายใตหลักความพอเพียง พรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2000-1602
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและวิธีการพัฒนาการสุขภาพกาย สุขภาพจิตวัยรุน
2. มีทักษะในการแสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมและสัมพันธภาพที่เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย
3. สามารถปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงจากโรคติดตอ สิ่งเสพติด และการใชยา
4. รูคุณคาและเปาหมายในการดําเนินชีวิตดวยวิถีทางที่ถูกตองและภาคภูมิใจ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการพัฒนาสุขภาพกาย/สุขภาพจิตวัยรุน
2. สรางสัมพันธภาพที่ดีตอครอบครัว เพื่อน และสังคมตามหลักวัฒนธรรมไทย
3. วางแผนปองกัน อันตราย จากโรคติดตอ สิ่งเสพติดและการใชยา
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4. วิเคราะหและแกปญหาสุขภาพวัยรุน
5. แสดงออกพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย
6. ปฏิบัติโครงงานเพื่อแกปญหาสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ พัฒนาการและทักษะการดําเนินชีวิต การเห็นคุณคาในตนเอง รูหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามวัยของตนเอง การมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ
ที่ไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมไทย การปฏิบัติตนในการปองกันโรค การปองกันอันตรายจาก
สิ่งเสพติด การใชยา และการแกปญหาสุขภาพ
2000-1603
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบในการออกกําลังกาย และการเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย
2. สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ใหพรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. ใหตระหนักถึงคุณคาของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนประจํา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบของการออกกําลังกาย
2. ประยุกตการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาความสมบูรณของรางกายและจิตใจ
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการออกกําลังกาย
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับหลักการและรูปแบบการออกกําลังกาย กลไกของรางกาย
การเลนกีฬาไทย กีฬาสากล หรือกิจกรรมนันทนาการ และการเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหสามารถทํางานได
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปฏิ บั ติ โ ครงงานการออกกํ า ลั ง กายด ว ยกิ จ กรรมที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ตนเองเพื่ อ พั ฒ นา
สมรรถภาพทางกายใหเปนไปตามเปาหมายพรอมที่จะประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ
2000-1604
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ สั ม พั น ธภาพระหว า งเพศในวั ย รุ น ป จ จั ย เสี่ ย งและสถานการณ
ที่ไมปลอดภัย
2. เพื่อใหมีทักษะในการปองกันตนเองโดยใชศิลปะการปองกันตัว
3. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการเสริมสรางความสมบูรณทางกายโดยใชกิจกรรมนันทนาการ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหวางเพศในวัยรุน ปจจัยเสี่ยงและสถานการณที่ไมปลอดภัย
2. ออกกําลังกายเพื่อปองกันตนเองโดยใชศิลปะการปองกันตัว
3. ปฏิบัติโครงงาน ออกแบบกิจกรรมนันทนาการโดยประยุกตใชทาทางจากศิลปะการปองกันตัว
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะการสรางสัมพันธภาพ เจตคติและคานิยมทางเพศตามวัฒนธรรมไทย ปจจัยเสี่ยง
ในการใชสารเสพติดและการคุกคามทางเพศ
ฝกการออกกําลังกายและพัฒนาสมรรถภาพทางกายดวยศิลปะ
การปองกันตัว กิจกรรมนันทนาการที่เสริมสรางเจตคติที่ดีในการออกกําลังกาย การสรางมนุษยสัมพันธและ
การปฏิบัติตนเพื่อนําไปสูการปองกันตนเองจากภัยสังคมและสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย
2000-1605
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
0-2-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจ หลักความปลอดภัยในการเลนกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพรางกายของตนเอง
2. มีทักษะในการเลนกีฬาเฉพาะทางตามความสามารถของรางกาย (บรรดิการทางพลศึกษา)
3. มีเจตคติที่ดีตอการนําทักษะกีฬา ไปประยุกตใชพัฒนาบุคลิกภาพและออกกําลังกายไดอยางปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเลนกีฬา
2. พัฒนากลามเนื้อเฉพาะสวน
3. ประยุกตใชการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาท ฝกปฏิบัติทักษะในการเคลื่อนไหวเบื้องตนของกีฬาเฉพาะทางแตละ
ชนิดตามความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล ฝกการพัฒนากลามเนื้อตามลักษณะเฉพาะสวนบุคคล
นําไปสูการประยุกตใชการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในหลักการ กระบวนการและวางแผนสงเสริมสุขภาพตามพัฒนาการของตนเองและครอบครัว
2. สามารถปองกันและหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อ
และความรุนแรง
3. สามารถเลือกใชระบบบริการสุขภาพ
4. มีทักษะการปฐมพยาบาล
5. ตระหนักในแนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมและปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการ และวางแผนสงเสริมสุขภาพ
2. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
3. วางแผนปองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
4. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
5. ปฏิบัติโครงงานเพื่อสงเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สุ ข บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ เ พื่ อ การเสริ ม สร า งสุ ข ภาพของตนเองและครอบครั ว เพื่ อ ป อ งกั น
ผลกระทบจากการขาดการออกกําลังกายและการรับประทานอาหารที่ไมเหมาะสม โรคติดตอและโรคไมติดตอ
พฤติกรรมทางเพศที่สงผลตอสุขภาวะทางเพศและโรคเอดสโดยคํานึงถึงบริบทของสังคม การหลีกเลี่ยงและ
ปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติดและอุบัติเหตุ ปฏิบัติการปฐมพยาบาลจากอันตรายในชีวิตประจําวัน การเตรียมการ
เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง การใชระบบบริการสุขภาพ
เพื่อนําไปสูการสรางเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยวิถีชีวิตที่พอเพียง
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธุ
2. เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่นตามหลักการ
3. สามารถประเมินโอกาสเสี่ยงจากพฤติกรรมทางเพศ และปญหาจากการมีเพศสัมพันธไมพรอม
4. ตระหนักรูในคุณคาของตนเอง สรางแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกแนวทางการดําเนินชีวิตอยางมี
สุขภาวะ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสุขอนามัยของระบบสืบพันธ พัฒนาการทางเพศในวัยรุน
2. ทักษะดานการจัดการเรื่องสัมพันธภาพระหวางบุคคล ทักษะการตัดสินใจ
3. วิเคราะหอิทธิพลทางสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมทางเพศ
4. แสดงความรูการปองกันการรับเชื้อเอชไอวี
5. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับ เปาหมายและแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตที่มีสุขภาวะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการทางเพศเมื่อเปลี่ยนแปลงเขาสูวัยรุน การดูแลสุขภาพทางเพศ สัมพันธภาพกับ
ความคาดหวังตอบทบาทและความรับผิดชอบ การแสดงออกทางเพศ ทักษะการตัดสินใจ การตอรองและการ
สื่อสารความตองการตามความคิดเห็นและความรูสึก การตระหนักในคุณคาของตนเองบนพื้นฐานของการเคารพ
ในสิทธิของผูอื่น สิทธิในการแสดงออกตามวิถีชีวิตทางเพศภายใตกรอบของกฎหมายวาดวยเพศ สังคมและ
วัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณที่สงผลตอความรูสกึ และพฤติกรรม การเลือกใชแหลงบริการชวยเหลือที่เปนมิตรในพื้นที่
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

หมวดวิชาทักษะชีวิต

127
2000- 1608
สิ่งเสพติดศึกษา
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
2. สามารถประยุกตใชทักษะตางๆในการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณในชีวิตจริง
3. สามารถแกปญหาโดยใชทางเลือกอื่นๆ นอกเหนือจากใชยาเสพติด และความรุนแรง
4. มีเจตคติที่ดีในการหลีกเลี่ยงยาเสพติด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและหลักการปองกัน
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดโดยใชหลักการคิดวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจ
3. ดูแลสุขภาพและแนวทางฟนฟูภายหลังการบําบัด
4. ปฏิบัติโครงงานเกี่ยวกับการสงเสริมพฤติกรรมที่ดีตอตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ สิ่งเสพติด เยาวชนกับสิ่งเสพติด สภาพปญหาสิ่งเสพติด ความรูเกี่ยวกับสิ่งเสพติดที่กําลัง
ระบาด สาเหตุ อาการและการปองกันการติดสิ่งเสพติด ผลกระทบของการติดสิ่งเสพติดดานบุคลิกภาพและจิตใจ
ดานสุขภาพอนามัย ดานเศรษฐกิจและสังคม สถานที่และการบําบัดผูติดสิ่งเสพติด แนวทางการฟนฟูและสงเสริม
สภาพร า งกายและจิ ต ใจภายหลั ง การบํ า บั ด กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สิ่ ง เสพติ ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว
ในสภาพแวดลอมที่เปนแหลงของสิ่งเสพติด การสรางความเขมแข็งของชุมชน (ประชาสังคม) กิจกรรมที่สงเสริม
พฤติกรรมที่ดีตอสังคมและชุมชน กลยุทธในการปฏิเสธ ทักษะในการสื่อสารที่ดี รวมทั้งทักษะในการแสดงออก
อยางมั่นใจและการโตตอบ
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจพัฒนาการวัยรุน
2. สามารถใชหลักการเกี่ยวกับโภชนาการและการออกกําลังกายเพื่อดูแลสุขภาพ
3. สามารถเลือกใชบริการสุขภาพ
4. มีทักษะในการปฐมพยาบาล
5. มีเจตคติที่ดีในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับพัฒนาการวัยรุน หลักการกระบวนการและวางแผนสงเสริมสุขภาพ
2. ใชหลักโภชนาการเพื่อเสริมสรางสุขภาพ
3. ออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตามหลักการ
4. วิเคราะหปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
5. วางแผนปองกันอันตรายจาก อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การใชยา สารเสพติด สื่อและความรุนแรง
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6. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
7. ปฏิบัติโครงงานเพื่อสงเสริมสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห พั ฒ นาการทางกายของวั ย รุ น เพศและพฤติ ก รรมทางเพศ
ที่เหมาะสมตามวิถีและสังคมไทย ความสําคัญของโภชนาการและการออกกําลังกายที่มีผลตอการดูแลรักษาสุขภาพ
การปฐมพยาบาล การใชบริการดานสาธารณสุข การรวมมือกับชุมชนในการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน พัฒนาสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยใชกิจกรรมทางพลศึกษา ปฏิบัติโครงงานเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ของตนเอง
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการสรางเสริมสุขอนามัย สมรรถภาพ และการปองกันโรค
2. สามารถดูแลรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต ของตนเองและครอบครัวตามหลักการ
3. มีทัศนคติที่ดีตอการออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสรางเสริมสุขอนามัย สมรรถภาพและการปองกันโรค
2. บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามหลักโภชนาการ
3. วางแผนปองกัน อันตราย จากโรคติดตอ สิ่งเสพติดและการใชยา
4. ปฏิบัติโครงงานดวยเกม กีฬาไทยหรือกีฬาสากลเพื่อคุณภาพชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การดําเนินชีวิตเรื่องหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยและพฤติกรรม
ทางเพศในวัยรุน อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ การใชยา การปองกันอันตรายจากสิ่งเสพติด การเสริมสราง
สมรรถภาพทางกาย คุณคาของการพัฒนาคุณภาพชีวิตดวยกิจกรรมกีฬา การใชเวลาวางใหเปนประโยชนดวยการ
เลนเกม กีฬาไทย หรือกีฬาสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในดานสุขภาพ
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
2001-1001
2001-1002
2001-1003
2001-1004
2001-1005
2001-1006
2001-1007
2001-2001

ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

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

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1004
2100-1005
2100-1006
2100-1007
2100-1008
2100-1009
2100-1010
2100-1011

เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
งานฝกฝมือ 1
งานฝกฝมือ 2
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
งานถอดประกอบเครื่องกลเบือ้ งตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
เขียนแบบเครื่องกลเบื้องตน
เทคนิคการบําบัดน้ําเสีย

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

2100-1301
2100-1302
2100-1303
2100-1304

เขียนแบบเบื้องตน
ฝกฝมืองานไม
ศิลปะและภาพราง
กฎหมายกอสราง

1-3-2
0-6-2
1-3-2
2-0-2
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2001-1001
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. สามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตนและงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพและหลักการบริหารงานใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงาน
อาชีพ หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2. ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับงานอาชีพเพื่อการพัฒนาตน องคกรและงานอาชีพ
3. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ องคกรและการบริหารงานในองคกร หลักการปฏิบัติตนในงานอาชีพ
หลักการบริหารงานคุณภาพ สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการทํางาน
2001-1002
การเปนผูประกอบการ
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ย วกั บหลั ก การวางแผนเป า หมายชี วิ ต ด ว ยวงจรควบคุ ม คุ ณ ภาพ การเป น ผู ประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. สามารถจัดทําแผนธุรกิจอยางงาย โดยประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการ
บริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติที่ดีตอการเปนผูประกอบการ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน
ประหยัดและอดทน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การเปนผูประกอบการ
การวางแผนและการจัดการทางการเงิน หลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเบื้องตน และ
กฎหมายที่เกี่ยวของ
2. จัดทําแผนธุรกิจอยางงาย
3. ประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดําเนินงาน
4. ประยุกตใชหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการวางแผนและดําเนินงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนเปาหมายชีวิตดวยวงจรควบคุมคุณภาพ การออมและการลงทุน การเปน
ผู ป ระกอบการ การจั ด หาและการวางแผนทางการเงิ น กฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ การเป น ผู ป ระกอบการ รู ป แบบ
แผนธุรกิจ หลักเบื้องตนในการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในองคกร และการประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการเปนผูประกอบการ
2001-1003
พลังงานและสิง่ แวดลอม
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. สามารถประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการดําเนินชีวิตประจําวันและ
งานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. วิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบของการใชพลังงานตอสิ่งแวดลอม
3. วางแผนการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมตามขอกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
4. ประยุกตใชหลักและวิธีการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในการปองกันและแกไขปญหาในชุมชน
และสังคม
5. เลือกใชพลังงานทดแทนในการดําเนินชีวิต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของพลังงานและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธของพลังงาน
และสิ่งแวดลอมกับการดํารงชีวิต ปญหาการใชพลังงานที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หลักและวิธีการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม การปองกันและแกไขปญหา พลังงานทดแทน กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวของ
2001-1004
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการจัดการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
2. สามารถดําเนินการเบื้องตนในการควบคุมและปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน
3. สามารถปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพตามหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ
2. วางแผน ดําเนินการเบื้องตนในการควบคุม ปองกันมลพิษ โรคและอุบัติภัยที่เกิดจากการทํางาน
3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. อานและปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณความปลอดภัย
5. เลือก ใชเครื่องปองกันอันตรายตามสถานการณ
6. ปฐมพยาบาลเบื้องตนตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอาชีพ มลพิษ โรคและอุบัติภัย
ที่เกิดจากการทํางานและการควบคุมปองกัน การปรับปรุงสภาพการทํางานตามหลักการยศาสตร การจัดการ
อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย เบื้ อ งต น เครื่ อ งหมายและสั ญ ลั ก ษณ ค วามปลอดภั ย เครื่ อ งป อ งกั น อั น ตราย
การปฐมพยาบาลเบื้องตน กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2001-1005
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
2. มีความเขาใจหลักการใชทรัพยากรในงานอาชีพ
3. มีความเขาใจวิธีการจัดการสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดีตอการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
2. วางแผนการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงานอาชีพ และพื้นฐานความรูทาง
นิเวศวิทยา สําหรับการจัดการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ โดยทางตรงและทางออม การปองกัน
และแกไขปญหาที่เกิดในงานอาชีพ
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2001-1006
กฎหมายแรงงาน
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของดานแรงงาน
2. เขาใจหลักการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยที่ดี และมีเจตคติที่ดีตอกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
2. ปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวของกับแรงงาน การคุมครองแรงงาน
แรงงานสัมพันธ การประกันสังคม เงินทดแทน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ภาคธุรกิจ ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม
2001-1007
ความปลอดภัยในงานอาชีพ
1-0-1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. มีความสามารถเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
3. มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในงานอาชีพ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานทั่วไป
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในอาชีพ สาเหตุและความสูญเสียของอุบัติเหตุและการปองกัน
ในการปฏิบัติงานอาชีพ การปองกันและระงับอัคคีภัย โรคอันเนื่องจากการประกอบอาชีพ หลักการความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร ไฟฟา สารเคมี และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
2001-2001
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1-2-2

1. เขาใจหลักการและกระบวนการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูป การใชอินเทอรเน็ตและการสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคนและสื่อสารขอมูลโดยใชอินเทอรเน็ต ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรและโปรแกรม
สําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับระบบสารสนเทศ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอร ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการ
โปรแกรมสําเร็จรูปและอินเทอรเน็ตเพื่องานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดลอมและจัดสรรทรัพยากรตาง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร
3. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน
4. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต
5. สื่อสารขอมูลสารสนเทศโดยใชอินเทอรเน็ต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใชระบบปฏิบัติการ
(Windows , Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงานอาชีพ การใช
โปรแกรมตาราง ทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูลเพื่องานอาชี พและการสื่อสารขอมู ล
สารสนเทศ ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรกับ
ระบบสารสนเทศและงานอาชีพ

กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

2100-1001
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค การใชเครื่องมือ อุปกรณเขียนแบบ
2. มีทักษะเกี่ยวกับการอานแบบและเขียนแบบเทคนิคเบื้องตนเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพ
สามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา
มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค การใชเครื่องมือ อุปกรณเขียนแบบ
2. อานและเขียนแบบภาพชิ้นสวนสองมิติ
3. อานและเขียนแบบภาพสามมิติ
4. เขียนภาพฉาย ภาพชวยและภาพตัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอานแบบ เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ
เขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เสน ตัวเลข ตัวอักษร การสรางรูปเรขาคณิต การกําหนดขนาดของมิติ
มาตราสวน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ ภาพตัดและสัญลักษณเบื้องตน ในงาน
ชางอุตสาหกรรม
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2100-1002
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจําแนก ชนิด คุณลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใชงานของ
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
2. สามารถเลือกวัสดุอุตสาหกรรมมาใชและการจัดเก็บไดตรงตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติและตระหนัก เห็นคุณคาของวัสดุ และนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานในการจําแนก ชนิด ลักษณะ สมบัติ มาตรฐาน การใชงานวัสดุ
อุตสาหกรรม
2. เลือกใชวัสดุอุตสาหกรรมไดตรงตามลักษณะงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การจัดเก็บ การเลือกวัสดุในงาน
อุตสาหกรรมประกอบดวย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุที่มีตอโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น
วัสดุหลอเย็น วัสดุกอสราง วัสดุสังเคราะห วัสดุงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การกัดกรอนและการปองกันหลักการ
ตรวจสอบวัสดุเบื้องตน
2100-1003
งานฝกฝมอื 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

0-6-2

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตน
2. ปฏิบัติงานโดยใชเครื่องมือไดอยางถูกตองและปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีต เรียบรอย ละเอียด
รอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลามีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตนตามคูมือ
2. วัดและรางแบบชิ้นงานโลหะ
3. แปรรูปและประกอบชิ้นงานโลหะดวยเครื่องมือกลทั่วไป
4. ลับคมตัดเครื่องมือกลทั่วไป
5. หลอชิ้นงานตามแบบกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ย วกับการใช การบํ ารุงรักษาเครื่องมื อและเครื่องมือกลเบื้องตน งานวัดและตรวจสอบ งาน
รางแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องตน งานหลอ
เบื้องตน และการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
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2100-1004

งานฝกฝมอื 2
0-6-2
วิชาบังคับกอน : 2100-1003 งานฝกฝมือ 1
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ ผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน ไดอยางถูกตอง
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แกปญหา และนําไปประยุกตใชกับงานอื่นได
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความคิดสรางสรรค อดทน ปลอดภัย ประณีตเรียบรอ ย
ละเอียดรอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลามีความซื่อสัตย รับผิดชอบ แกไขปญหา และรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. สรางชิ้นงานโลหะตามแบบดวยเครื่องมือกลทั่วไป
2. ชุบเคลือบผิวชิ้นงานสําเร็จรูปตามแบบ
3. ชุบแข็งชิ้นงานเหล็กกลา ตามแบบ
4. ดัดขึ้นรูปชิ้นงานตามแบบ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําชิ้นงาน โดยมีองคประกอบการปฏิบัติดาน งานรางแบบ งานวัดและตรวจสอบ
งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียว งานควานฝงหัวสกรู งานเคาะขึ้นรูป งานย้ําหมุด
งานตัด งานปรับและประกอบ งานชุบเคลือบผิวสําเร็จรูป งานชุบแข็ง งานดัด งานเครื่องมือกล
2100-1005
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการเชื่อมแกส การเชื่อมไฟฟาและงานโลหะแผน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเชื่อมแกส เชื่อมไฟฟาและการใชเครื่องมือ อุปกรณในงานเชื่อม
3. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขึ้นรูปโลหะแผน รูปทรงเรขาคณิตและใชเครื่องมือ อุปกรณโลหะแผน
4. มีเ จตคติแ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการทํ า งานด ว ยความละเอีย ดรอบคอบ ปลอดภั ย เป น ระเบี ย บ สะอาด
ตรงตอเวลามีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู หลักการกระบวนการเชื่อมแกสและการเชื่อมไฟฟา
2. เชื่อมแลนประสานและตัดแผนเหล็กกลาคารบอนดวยแกส
3. เชื่อมอารกลวดหุมฟลักซแผนเหล็กกลาคารบอน
4. เขียบแบบแผนคลี่ลงแผนงานตามแบบ
5. ขึ้นรูปผลิตภัณฑโลหะแผนตามแบบ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของกระบวนการเชื่อมและโลหะแผน หลักความปลอดภัยใน
การปฏิ บัติง าน การเลือกใช วัสดุ เครื่อ งและอุ ปกรณง านเชื่อ ม ทา เชื่อ ม รอยตอที่ ใช ในงานเชื่อ มและการแล น
ประสาน การประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณงานเชื่อมแกส การแลนประสาน (Brazing) และเชื่อมไฟฟา
การเริ่มตนอารก การเชื่อมเดินแนว ตอมุม ตอตัวที เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใชในงานโลหะแผน การเขียนแบบ
แผนคลี่ การถายแบบ การเขาขอบ การทําตะเข็บ การย้ําหมุด การบัดกรี (Soldering) การขึ้นรูปดวยการพับ ดัด มวน
เคาะ และประกอบชิ้นงาน
2100-1006
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รู เข า ใจ และนํ า ไปใช ง านเกี่ ย วกั บ หลั ก การทํ า งาน ระบบความปลอดภั ย ในงานไฟฟ า และ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเตรียมอุปกรณ ประกอบ
ทดสอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เลือกเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. มีเ จตคติแ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการทํ า งานด ว ยความละเอีย ดรอบคอบ ปลอดภั ย เป น ระเบี ย บ สะอาด
ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนและความปลอดภัย
2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟาเบื้องตน
3. ตอวงจรและอุปกรณควบคุมมอเตอรไฟฟาเบื้องตน
4. ตอวงจรและตรวจสอบอุปกรณอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส แหลงกําเนิด
ไฟฟา กฎของโอหม พลังงานไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน วงจรไฟฟาแสงสวาง การควบคุมมอเตอรเบื้องตน อุปกรณ
ปองกันไฟฟาและการตอสายดิน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส R L C หมอแปลงไฟฟา รีเลย ไมโครโฟน ลําโพง อุปกรณ
สารกึ่งตัวนํา การบัดกรี การใชมัลติมิเตอร เครื่องกําเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
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2100-1007
งานถอดประกอบเครื่องกลเบือ้ งตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

1-3-2

1.
2.
3.
4.
5.

มีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องกล
รูและเขาใจการใชเครื่องมือถอดประกอบและเครื่องมือวัดละเอียดชิ้นสวนเครื่องยนต
มีทักษะในการถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตและเครื่องกลเบื้องตน
มีทักษะวัดขนาดชิ้นสวนเครื่องยนตและเครื่องกลเบื้องตน
มีเ จตคติแ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการทํ า งานด ว ยความละเอีย ดรอบคอบ ปลอดภั ย เป น ระเบี ย บ สะอาด
ตรงตอเวลามีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การปรับตั้ง เครื่องยนตและเครื่องกลเบื้องตน ตามคูมือ
2. ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตและเครื่องกลเบื้องตนตามหลักและกระบวนการ
3. วัดขนาดชิ้นสวนเครื่องยนตและเครื่องกลเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการทํางานของเครื่องกล การถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องกล เครื่องมือถอดประกอบ
เครื่องมือวัดขนาดชิ้นสวนเครื่องกลและเครื่องยนตเบื้องตน ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องกลและเครื่องยนตเบื้องตน
วัดขนาดชิ้นสวนเครื่องกลและเครื่องยนตเบื้องตน
1-3-2
2100-1008
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณที่ใชในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง ไส งานดวยเครื่องมือกลเบื้องตน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เปนระเบียบ สะอาด
ตรงตอเวลามีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การบํารุงรักษา การปรับตั้ง การใชงานเครื่องมือกลพื้นฐานตามคูมือ
2. คํานวณคาความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการปอนงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
3. ลับคมตัด งานกลึง งานไส และงานเจาะ ตามคูมือ
4. ลั บมี ด กลึ ง ปาดหน า มี ด กลึ ง ปอก งานลั บ ดอกสว า น งานกลึ ง ปาดหน า กลึ ง ปอก งานไสราบและ
ไสบาฉาก ตามคูมือ
5. เจาะรู และรีมเมอร ตามแบบสั่งงาน
6. กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน
7. ไสปรับขนาดชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบัติง านเกี่ ย วกับหลั ก ความปลอดภัย ในการปฏิบัติง านเครื่ อ งมือ กล ชนิด ส วนประกอบ
การทํางาน การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องตน การคํานวณคาความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตรา
การปอน ปฏิบัติงานกลึงปาดหนา กลึงปอก ไสราบ ไสบาฉาก เจาะรู และรีมเมอร งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหนา
มีดกลึงปอก ดอกสวาน
2100-1009
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกสเบื้องตน
2. มีทักษะเกี่ยวกับอานและเขียนวงจร ตอวงจรควบคุมการทํางานระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกส
3. มีเ จตคติแ ละกิ จนิ สั ย ที่ ดีใ นการทํ า งานด ว ยความละเอีย ดรอบคอบ ปลอดภั ย เป น ระเบี ย บ สะอาด
ตรงตอเวลามีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิกสตามคูมือ
2. ตอวงจรควบคุมการทํางานระบบนิวแมติก
3. ตอวงจรควบคุมการทํางานระบบไฮดรอลิกส
4. ติดตั้งระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส ควบคุมดวยมือและระบบอัตโนมัติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน ชนิด สัญลักษณ โครงสราง
การทํางานและการทดสอบอุปกรณนิวเมติกสและไฮดรอลิกส การอาน การเขียนวงจรและตอวงจรควบคุมทิศทาง
วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลําดับ วงจรหนวงเวลา วงจรควบคุมดวยมือ (Manual) และวงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ
(Automatic) ของระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน
2100-1010
เขียนแบบเครื่องกลเบื้องตน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่องกล การใชเครื่องมือ อุปกรณเขียนแบบ
2. มีทักษะเกี่ยวกับการอานแบบและเขียนแบบเครื่องกลเบื้องตนเกี่ยวกับ ภาพฉาย ภาพตัด และภาพสามมิติ
ตามมาตรฐานเขียนแบบเครื่องกล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา
มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการเขียนแบบเทคนิคเครื่องกล การใชเครื่องมือ การบํารุงรักษาอุปกรณเขียนแบบ
ตามหลักการ
2. อานและเขียนแบบภาพฉาย ภาพสเกตซ ภาพตัด และภาพสามมิติ ตามแบบสั่งงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บัติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การอ า นแบบ เขี ย นแบบเครื่ อ งกลเบื้ อ งต น การใช แ ละการบํ า รุ ง รั ก ษา
เครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเครื่องกล เสน ตัวเลข ตัวอักษร การสรางรูปเรขาคณิต การกําหนด
ขนาดของมิติ มาตราสวน ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสเกตซ ภาพตัดและแบบสั่งงาน
การผลิต (Working Drawing)
2100-1011
เทคนิคการบําบัดน้ําเสีย
1-2-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับปญหามลพิษจากน้ําทิ้งแหลงชุมชนและแนวทางการแกปญหา เทคนิคการเก็บ
ตัวอยางและการวิเคราะหน้ํา การตรวจสอบคาพารามิเตอรและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
2. มีทักษะเกี่ยวกับการเก็บตัวอยางน้ําทิ้งและวัดปริมาณการไหลในรางระบายเปดของน้ําทิ้งแหลงชุมชน
ปฏิบัติการวิเคราะหตัวอยางน้ํา และดําเนินการบําบัดน้ําเสีย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความอดทน มีความซื่อสัตยและรับผิดชอบ มีแบบแผน
ตระหนักถึงความปลอดภัย และคุณคาของทรัพยากร สิ่งแวดลอม และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
2. เก็บและเก็บรักษาตัวอยางน้ําทิ้ง
3. วัดปริมาณน้ําทิ้งในรางระบายเปดและในทอซึ่งน้ําไหลไมเต็มทอ
4. ตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ํา
5. ปฏิบัติการทดลองบําบัดน้ําเสียตามกระบวนการบําบัดทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ และโดยวิธี
ธรรมชาติ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบําบัดน้ําเสียจากแหลงชุมชน แนวทางแกไขปญหามลพิษจากน้ําทิ้งแหลงกําเนิด
ผลกระทบที่เกิด เทคนิคการเก็บและเก็บรักษาตัวอยางน้ําทิ้ง การวัดปริมาณน้ําทิ้งในรางระบายเปดและในทอซึ่ง
น้ําไหลไมเต็มทอ เทคนิคการวิเคราะหตัวอยางน้ํา การตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ําทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชีว ภาพ มาตรฐานคุณภาพน้ํ าทิ้ง ระบบบํ าบัดน้ํ าเสียจากแหลงชุมชนและกระบวนการบําบัดทางกายภาพ
ทางเคมี ทางชีวภาพ และโดยวิธีธรรมชาติ
2100-1301
เขียนแบบเบื้องตน
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับวิธีการใชเครื่องมือ อุปกรณในการเขียนแบบ และดูแลรักษา เครื่องมืออุปกรณใน
การเขียนแบบ
2. มีทักษะเกี่ยวกับการเขียนแบบเสน รูปราง รูปทรง เรขาคณิต และอักษรประกอบแบบ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความประณีตเรียบรอย เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา
มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการเขียนแบบ และดูแลรักษา เครื่องมืออุปกรณ
2. เขียนแบบรูปทรงเรขาคณิต เขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ
3. เขียนแบบขยายสวนประกอบอาคารอยางงาย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเสนลักษณะตางๆ เครื่องมือและอุปกรณ ในการเขียนแบบ
การใชมาตราสวน การบอกขนาด มิติ รูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ 3 มิติ และการเขียนแบบขยายสวนประกอบอาคาร
อยางงาย
2100-1302
ฝกฝมอื งานไม
จุดประสงครายวิชา เพื่อให

0-6-2

1. รู แ ละเข า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การการลั บ ปรั บ แต ง บํ า รุ ง รั ก ษา ซ อ มแซมเครื่ อ งมื อ งานไม วั ด ขนาด
รางแบบ ไส เจาะ เพลาะ ตัดไม
2. มีทักษะเกี่ยวกับการลับ ปรับ แตง บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องมืองานไม วัดขนาด รางแบบ ไสเจาะ
เพลาะ ตัด ประกอบ และตกแตงชิ้นงานไม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย มีความคิดสรางสรรค เปน
ระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและการใชงาน เครื่องมืองานไม
2. ลับ ปรับ แตง วัด รางแบบ ไส เจาะ เพลาะ ตัด ประกอบ ตกแตงชิ้นงานไม ตามหลักการ
3. บํารุงรักษาและซอมเครื่องมืองานไมหลังการใชงานตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ลับ ปรับ แตง บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องมือชางไม วัดขนาด รางแบบ ไส ตัด เจาะ
ประกอบและตกแตงชิ้นงาน
2100-1303
ศิลปะและภาพราง
1-3-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูและเขาใจในหลักการจัดองคประกอบศิลป และเทคนิคการเขียนภาพรางดวยดินสอ
2. มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับสี ทฤษฎี และจิตวิทยาสี
3. สามารถเขียนภาพรางหุนนิ่ง
4. สามารถจัดองคประกอบศิลป และการใชสีตามทฤษฎี และจิตวิทยาสี
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน มีความประณีต เรียบรอย มีความซื่อสัตยและตรงตอเวลา
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการศิลปะและภาพราง
2. จัดทํางานศิลปะและรางภาพตามหลักการและกระบวนการ
3. ประยุกตใชหลักการทางศิลปะและภาพรางไดเหมาะสมกับงานสถาปตยกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดองคประกอบศิลป สี ทฤษฎีสี จิตวิทยาสี เทคนิคการเขียนภาพรางดวย
ดินสอ เขียนภาพรางหุนนิ่งและการจัดองคประกอบศิลป
2100-1304
กฎหมายกอสราง
2-0-2
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการของพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวงและกฎหมายแรงงาน
และสัญญาที่เกี่ยวกับการกอสราง
2. มีความสามารถในการรางและเขียนสัญญา เอกสารประกอบสัญญา
3. ขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการกอสราง
4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกอสราง
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกฎหมายและสัญญาการกอสราง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเขียนสัญญาการกอสราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวงและกฎหมายแรงงาน
สัญญากอสราง เอกสารประกอบสัญญา การรางและเขียนสัญญา ขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานกอสรางและ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการกอสราง
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สาขาวิชาชางยนต

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
2101-2001
งานเครื่องยนตแกสโซลีน
2101-2002
งานเครื่องยนตดีเซล
2101-2003
งานสงกําลังรถยนต
2101-2004
งานเครื่องลางรถยนต
2101-2005
งานไฟฟารถยนต
2101-2006
เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
2101-2007
กลศาสตรเครื่องกล
2101-2008
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2101-2009
งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล

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

กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานยานยนต
2101-2101
งานเครื่องยนตเล็ก
2101-2102
งานจักรยานยนต
2101-2103
งานปรับอากาศรถยนต
2101-2104
งานบํารุงรักษารถยนต
2101-2105
การขับรถยนต
2101-2106
งานวัดละเอียดชางยนต
2101-2107
คณิตศาสตรยานยนต
2101-2108
กลศาสตรยานยนต
2101-2109
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
2101-2110
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต
2101-2111
งานตัวถังและพนสีรถยนต
2101-2112
การจัดการศูนยบริการรถยนต
2101-2113
งานประดับยนต
2101-2114
งานทดสอบปมและหัวฉีดเครื่องยนต
2101-2115
งานบริการรถยนต 1
2101-2116
งานบริการรถยนต 2
2101-2117
งานบริการรถยนต 3
2101-2511
งานพลาสติกและไฟเบอรกลาสรถยนต

1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
2-3-3
1-3-2
1-6-3
2-0-2
1-3-2
1-6-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
1-3–2
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สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
2101-2201
งานเครื่องตนกําลังอุตสาหกรรม
2101-2202
งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2101-2203
งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
2101-2204
งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
2101-2205
งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2101-2206
งานสงถายกําลัง
2101-2207
งานเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
2101-2208
คณิตศาสตรเครื่องกล
2101-2209
เครื่องกําเนิดไอน้ํา
2101-2210
เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2101-2211
งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 1
2101-2212
งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 2
2101-2213
งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 3

1-6-3
1-6-3
2-3-3
1-6-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
3-0-3
2-0-2
2-0–2
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สาขางานเครื่องกลเรือ
2101-2301
งานติดตั้งเครือ่ งยนตเรือ
2101-2302
งานซอมเครื่องยนตเรือ
2101-2303
งานสงกําลังเรือ
2101-2304
งานไฟฟาเรือ
2101-2305
งานอานแบบขยายแบบเรือ
2101-2306
งานทอในเรือ
2101-2307
งานเครื่องสูบ
2101-2308
งานเดินเรือกล
2101-2309
งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
2101-2310
งานเครื่องกลเรือประมง
2101-2311
งานเขียนแบบเครื่องกลเรือ
2101-2312
การบริหารองคกรเรือ
2101-2313
งานบํารุงรักษาและบริการเครื่องกลเรือ
2101-2314
งานบริการเครื่องกลเรือ 1
2101-2315
งานบริการเครื่องกลเรือ 2
2101-2316
งานบริการเครื่องกลเรือ 3

1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-2-2
2-0-2
0-6-2
*-*-4
*-*-4
*-*-4

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต

145
สาขางานเครื่องกลเกษตร
2101-2401
งานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2101-2402
งานแทรกเตอร
2101-2403
งานขับแทรกเตอร
2101-2404
งานเครื่องจักรกลงานพืช
2101-2405
งานเครื่องจักรกลงานสัตว
2101-2406
งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน
2101-2407
งานชลประทานเพื่อการเกษตร
2101-2408
งานเครื่องสูบน้ําและสงน้ําเพื่อการเกษตร
2101-2409
งานอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
2101-2410
งานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
2101-2411
งานติดตั้งเครือ่ งตนกําลังและการสงถายกําลัง
2101-2412
งานเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2101-2413
กลศาสตรเครื่องกลเกษตร
2101-2414
คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร
2101-2415
งานขนถายผลิตผลการเกษตร
2101-2416
งานสํารวจเพือ่ การเกษตร
2101-2417
งานเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
2101-2418
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 1
2101-2419
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 2
2101-2420
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 3

1-3-2
1-6-3
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
2-0-2
2-0-2
1-6-3
1-6-3
1-6-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4

สาขางานตัวถังและสีรถยนต
2101-2501
งานตัวถังรถยนตเบื้องตน
2101-2502
งานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต
2101-2503
งานสีรถยนตเบื้องตน
2101-2504
งานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต
2101-2505
งานเชื่อมตัวถังรถยนต
2101-2506
งานซอมตัวถังรถยนต
2101-2507
งานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต
2101-2508
งานสีโซลิด
2101-2509
งานสีเมทัลลิก

1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
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2101-2510
2101-2511
2101-2512
2101-2513
2101-2514
2101-2515
2101-2516
2101-2113

งานสีพิเศษ
งานพลาสติกและไฟเบอรกลาสรถยนต
งานบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
ธุรกิจตัวถังและสีรถยนต
งานบริการตัวถังและสีรถยนต 1
งานบริการตัวถังและสีรถยนต 2
งานบริการตัวถังและสีรถยนต 3
งานประดับยนต
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2101-2001

งานเครื่องยนตแกสโซลีน

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานหนาที่ระบบตางๆของเครื่องยนตแกสโซลีน
2. ใชเครื่องมือ อุปกรณชางยนต ไดถูกตองตามขั้นตอน
3. ถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นสวน ปรับแตงและบํารุงรักษาเครื่องยนตแกสโซลีน
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบบํารุงรักษาปรับแตงชิ้นสวนเครื่องยนตแกสโซลีน
2. ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตแกสโซลีนตามคูมือ
3. ตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องยนตแกสโซลีนตามคูมือ
4. บํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องยนตแกสโซลีนตามคูมือ
5. ปรับแตงเครื่องยนตแกสโซลีนตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน การใชเครื่องมืออุปกรณชางยนต หลักการทํางาน
การถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นสวน ระบบน้ํามันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิดระบบหลอลื่นระบบระบายความรอน
ระบบไอดีระบบไอเสียการติดเครื่องยนต การปรับแตงและการบํารุงรักษาเครื่องยนตแกสโซลีน
2101-2002

งานเครื่องยนตดีเซล

2-3–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานหนาที่ระบบตางๆของเครื่องยนตดีเซล
2. สามารถถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นสวน ปรับแตงและบํารุงรักษาเครื่องยนตดีเซล
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษา สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบบํารุงรักษาปรับแตงชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซล
2. ถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
3. ตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
4. บํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
5. ปรับแตงเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวน ระบบฉีดเชื้อเพลิง ระบบ
หลอลื่น ระบบระบายความรอน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนตการปรับแตงและการบํารุงรักษา
เครื่องยนตดีเซล
2101-2003

งานสงกําลังรถยนต

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของคลัตชเกียรขอตอเพลากลางเฟองทายและเพลาขับลอ
2. สามารถถอดประกอบตรวจสภาพบํารุงรักษา คลัตชเกียรขอตอเพลากลางเฟองทาย และเพลาขับลอ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเขาใจหลักการทํางานและถอดประกอบระบบสงกําลังรถยนต
2. ตรวจสภาพสวนประกอบของระบบสงกําลังรถยนตตามคูมือ
3. ถอดประกอบชิ้นสวนของระบบสงกําลังรถยนตตามคูมือ
4. ซอมและบํารุงรักษาสวนประกอบของระบบสงกําลังรถยนตตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบตรวจสภาพ บํารุงรักษา คลัตชเกียรขอตอเพลา
กลางเฟองทายและเพลาขับลอ
2101-2004

งานเครื่องลางรถยนต

2-3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางาน ระบบรองรับน้ําหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณลดการสั่นสะเทือน
และกันโคลงลอ ยางและการตั้งศูนยลอ
2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพบริการระบบรองรับน้ําหนักระบบบังคับเลี้ยวระบบเบรก อุปกรณลดการ
สั่นสะเทือนและกันโคลงลอ ยางและการตั้งศูนยลอ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและถอดประกอบระบบเครื่องลางรถยนต
2. ตรวจสภาพสวนประกอบของระบบเครื่องลางรถยนตตามคูมือ
3. ถอดประกอบชิ้นสวนของระบบเครื่องลางรถยนตตามคูมือ
4. ซอมและบํารุงรักษาชิ้นสวนของระบบเครื่องลางรถยนตตามคูมือ
5. การตรวจสอบและตั้งศูนยลอรถยนตตามคูมือ
6. บริการลอและยางรถยนตตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานการถอดประกอบตรวจสภาพระบบรองรับน้ําหนักระบบบังคับ
เลี้ยวระบบเบรกอุปกรณลดการสั่นสะเทือนและกันโคลง การบริการลอ ยางและการตั้งศูนยลอ
2101-2005

งานไฟฟารถยนต

2-3–3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบไฟฟารถยนต
2. ใชเครื่องมือวัดเครื่องมือทดสอบของระบบไฟฟารถยนต
3. ถอดประกอบตรวจสภาพอุปกรณของระบบไฟฟารถยนต
4. บริการ บํารุงรักษา แกไขขอขัดของระบบไฟฟารถยนต
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและตรวจสภาพระบบไฟฟารถยนต
2. ตรวจสภาพอุปกรณในระบบไฟฟารถยนตตามคูมือ
3. ถอดประกอบชิ้นสวนอุปกรณในระบบไฟฟารถยนตตามคูมือ
4. แกไขขอขัดของของระบบไฟฟารถยนตตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การใชเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบถอดประกอบ ตรวจ
สภาพ บริการ บํารุงรักษา การแกไขขอขัดของ แบตเตอรี่ ระบบสตารตระบบจุดระเบิดระบบประจุไฟระบบแสง
สวางระบบสัญญาณและอุปกรณอํานวยความสะดวกในระบบไฟฟารถยนต
2101-2006

เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจชนิดและสมบัติของเชื้อเพลิง
2. เขาใจกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง วัสดุหลอลืน่ สารหลอเย็นและน้ํามันไฮดรอลิกส
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3. เลือกใชเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นตามประเภทของเครื่องจักรกล
4. มีกจิ นิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการกําเนิดหลักการจําแนกชนิด คุณสมบัติของเชื้อเพลิง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใชเชื้อเพลิง วัสดุหลอลื่น สารหลอเย็นและน้าํ มันไฮดรลิกส
3. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและวิธกี ารปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิง
4. แสดงความรูเกี่ยวกับสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นอุตสาหกรรม
5. จําแนกวิธีการเก็บรักษาเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแหลงกําเนิดหลักการจําแนกชนิด คุณสมบัติของเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว
เชื้อเพลิงแกสกระบวนการผลิตการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิง การเลือกใชและการเก็บรักษาเชื้อเพลิงวัสดุหลอลื่น
สารหลอเย็นและน้ํามันไฮดรอลิกส
2101-2007

กลศาสตรเครื่องกล

3- 0 - 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับกลศาสตรเครื่องกล
2. คํานวณหาคาที่ตองใชในงานเครื่องกล
3. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกลศาสตรเครื่องกล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักกลศาสตรและการประยุกตในงานเครื่องกล
2. คํานวณการสมดุลและการเคลื่อนที่
3. คํานวณงานและพลังงาน
4. คํานวณสมบัติของวัสดุ
5. คํานวณสมบัติของของไหลและเทอรโมไดนามิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบแรง การสมดุลการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงการเคลื่อนที่ในแนวโคง ความเสียดทาน
ความเร็ว งานและพลังงาน ความเคนและความเครียดของวัสดุสมบัติของของไหลเบื้องตนสมบัติทางเทอรโม
ไดนามิกสเบื้องตนและการประยุกตใชในงานเครื่องกล
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2101-2008

เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจ หลักการทํางานเครื่องทําความเย็น
2. ใชเครื่องมือในการปฏิบัติงานทางกลและทางไฟฟาของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา มีกิจนิสัยในการทํางานและเจตคติที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. ประกอบติดตั้งและทดสอบงานทอเครื่องทําความเย็น
3. ตรวจซอมเครื่องทําความเย็น
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของเครื่องทําความเย็น การถายเทของความรอน ชนิดของความ
รอน ความดัน สวนประกอบและหลักการทํางานของเครื่องทําความเย็นระบบอัดไอ สารทําความเย็น น้ํามันหลอลื่น
งานทอ งานเชื่อมประสานทอ ตอวงจรไฟฟา วงจรทางกล การทําสุญญากาศ การบรรจุสารทําความเย็นในเครื่องทํา
ความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
2101-2009

งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนและอานแบบภาพฉายภาพประกอบภาพแยกชิ้นภาพตัด ชิ้นสวนของระบบ
เครื่องกล
2. เขียนแบบและอานแบบชิ้นสวนของระบบเครื่องกล
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบ ตรงตอเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่องกล
2. เขียนและอานแบบภาพประกอบตามมาตรฐานการเขียนแบบเครื่องกล
3. เขียนและอานแบบภาพแยกชิ้นภาพตัดตามมาตรฐานการเขียนแบบเครื่องกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบและอานแบบ ภาพฉายภาพประกอบภาพแยกชิ้นภาพตัดชิ้นสวน
ของระบบเครื่องกลจากแบบและจากของจริง
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานยานยนต
2101-2101

งานเครื่องยนตเล็ก

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานและ สวนประกอบ ของเครื่องยนตเล็ก
2. ใชเครื่องมือถอดประกอบและตรวจสภาพเครื่องยนตเล็ก
3. ถอดประกอบตรวจสภาพ บริการและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็ก
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบํารุงรักษาปรับแตงชิ้นสวนเครื่องยนตเล็ก
2. บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนตามคูมือ
3. บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กดีเซลตามคูมือ
4. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนตามคูมือ
5. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตเล็กดีเซลตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทํางานการถอดประกอบชิ้นสวนของเครื่องยนตเล็กความปลอดภัยใน
การทํางานการใชเครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นสวน บํารุงรักษา แกไขขอขัดของ ปรับแตงเครื่องยนตเล็ก
แกสโซลีน เครื่องยนตเล็กดีเซลและการประมาณราคาคาบริการ
2101-2102

งานจักรยานยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของรถจักรยานยนต
2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวนของรถจักรยานยนต
3. บํารุงรักษาบริการ แกไขขอขัดของของรถจักรยานยนตและประมาณราคาคาบริการ
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบํารุงรักษาปรับแตงชิ้นสวนรถจักรยานยนต
2. บํารุงรักษาเครื่องยนตรถจักรยานยนตและระบบตางๆตามคูมือ
3. ตรวจสภาพเครื่องยนตรถจักรยานยนตและระบบตางๆตามคูมือ
4. ถอดประกอบชิ้นสวนตางๆของเครื่องยนตรถจักรยานยนตตามคูมือ
5. ถอดประกอบชิ้นสวนระบบตางๆของรถจักรยานยนตตามคูมือ
6. ประมาณราคาคาบริการรถจักรยานยนต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การทํ า งานการถอดประกอบชิ้ น ส ว นของเครื่ อ งยนต แ ละระบบของ
รถจักรยานยนต ระบบควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกส การใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ ตรวจสอบ
ชิ้นสวน ปรับแตง การบํารุงรักษาและประมาณราคาคาบริการ
2101-2103

งานปรับอากาศรถยนต

1 - 6- 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2. ถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศรถยนต
3. บํารุงรักษาติดตั้งอุปกรณ แกไขขอขัดของ และประมาณราคาคาบริการระบบปรับอากาศรถยนต
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต
2. ถอดประกอบชิ้นสวนตางๆของระบบปรับอากาศรถยนต
3. ตรวจสอบสภาพและซอมสวนประกอบของระบบปรับอากาศรถยนต
4. บํารุงรักษาระบบปรับอากาศรถยนต
5. ติดตั้งอุปกรณระบบปรับอากาศรถยนต
6. ประมาณราคาคาบริการระบบปรับอากาศรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพติดตั้งอุปกรณเครื่องปรับอากาศ
รถยนต บรรจุนา้ํ ยาหารอยรั่วเติมน้ํามันหลอลืน่ บริการบํารุงรักษา แกไขขอขัดของและประมาณราคาคาบริการ
2101-2104

งานบํารุงรักษารถยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการตรวจสภาพ และบํารุงรักษารถยนต
2. บริการ บํารุงรักษา ประเมินเวลาและราคาคาบริการ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบํารุงรักษารถยนตตามกําหนดเวลาและระยะทาง
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการประเมินเวลาและราคาคาบริการ
3. ตรวจสภาพสวนประกอบตางๆของรถยนต
4. ลางและทําความสะอาดสวนประกอบตางๆของรถยนต
5. บํารุงรักษารถยนตตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสภาพทั่วไป การบริการหมอน้ํา น้ํามันเครื่อง กรองน้ํามันเครื่องน้ํามัน
เกียรน้ํามันเฟองทายน้ํามันเบรกคลัตชกรองอากาศกรองเชื้อเพลิงสายพานแบตเตอรี่ ลูกหมากลอ ยางสารเคมีตางๆ
ที่ใชลางทําความสะอาดอุปกรณและการบํารุงรักษารถยนต
2101-2105

การขับรถยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกฎจราจรการเตรียมการกอนการขับรถยนตและการขับรถยนตอยางปลอดภัย
2. ขับรถยนตไดอยางปลอดภัยตามกฎจราจร
3. มีกิจนิสัยในการขับรถยนตมีมารยาทในการขับรถยนตและคํานึงถึงกฎจราจร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขับรถยนตและกฎจราจร
2. บํารุงรักษารถยนตประจําวันตามคูมือ
3. ตรวจสอบสภาพรถยนตกอนการใชงานตามคูมือกําหนด
4. ขับรถยนตในสถานการณเสมือนจริงตามกฎจราจร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎจราจรเครื่องหมายจราจร การควบคุมบังคับรถยนตตรวจสภาพรถยนต การขับ
รถยนตในสภาวะตางๆการออกรถชะลอความเร็วหยุดรถ จอดรถขับรถอยางปลอดภัยตามกฎจราจร มารยาทในการ
ขับรถยนตและการบํารุงรักษารถยนต
2101-2106

งานวัดละเอียดชางยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานการใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด
2. ใชเครื่องมือวัดละเอียดตรวจวัดชิ้นสวนตางๆในงานชางยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการใชเครื่องมือวัดละเอียดในงานเครื่องกล
2. ใชปรับตั้งบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดในงานเครื่องกล
3. ตรวจสอบชิ้นสวนตางๆของเครื่องยนต
4. วิเคราะหสภาพของชิ้นสวนเครื่องยนตจากการใชงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานคา การใชเครื่องมือวัดละเอียดตรวจวัดชิ้นสวนและบํารุงรักษาเครื่องมือ
วัดละเอียดในงานชางยนต
2101-2107

คณิตศาสตรยานยนต

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับงานยานยนต
2. คํานวณหาคาที่ตองใชในงานยานยนต
3. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตรยานยนต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณในงานยานยนต
2. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบหนวยที่ใชคํานวณในงานยานยนต
3. ประยุกตสูตรทางคณิตศาสตรมาใชคํานวณในงานยานยนต
4. คํานวณสมรรถนะเครื่องยนต
5. คํานวณระบบสงกําลังรถยนต
6. คํานวณระบบเครื่องลางรถยนต
7. คํานวณความเร็วรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับงานยานยนต ระบบหนวย ความเร็วรถยนต สมรรถนะของ
เครื่องยนต ระบบสงกําลังและเครื่องลางรถยนต
2101-2108

กลศาสตรยานยนต

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักกลศาสตรและการประยุกตในงานยานยนต
2. คํานวณหาคาที่ตองใชในงานยานยนต
3. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกลศาสตรยานยนต
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณกลศาสตรยานยนต
2. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบหนวยที่ใชคํานวณในงานยานยนต
3. ประยุกตสูตรทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรมาใชคํานวณในงานยานยนต
4. แสดงความรูเกี่ยวกับการคํานวณทางดานกลศาสตรยานยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบแรงการสมดุลการเคลื่อนที่ในแนวเสนตรงการเคลื่อนทีใ่ นแนวโคงความเสียดทาน
ความเร็วงาน พลังงาน ความเคนและความเครียดของวัสดุ
2101-2109

งานระบบฉีดเชือ้ เพลิงอิเล็กทรอนิกส

2- 3- 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
2. ตรวจสภาพบํารุงรักษา ระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบฉีดเชื้อเพลิงเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
2. ตรวจสอบขอขัดของและบํารุงรักษาเครื่องยนตของระบบฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีนและดีเซล
3. วิเคราะหขอขัดของของระบบฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีนและดีเซลตามหลักการ
4. ปรับแตงเครื่องยนตระบบฉีดเชื้อเพลิงแกสโซลีนและดีเซลตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกสในเครื่องยนตแกสโซลีน
และดีเซล การตรวจสภาพและบํารุงรักษาระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
2101-2110

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต
2. ตรวจสภาพ บํารุงรักษา ระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต
2. ถอดประกอบระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนตตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบขอขัดของและบํารุงรักษาระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต
4. วิเคราะหขอขัดของของระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนตตามคูมือ
5. ซอมระบบระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนตตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน โครงสราง อุปกรณ วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุม
รถยนต ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบการทรงตัว ระบบปองกันการลื่นไถล ระบบความปลอดภัย การใช
เครื่องมือตรวจสภาพและบํารุงรักษา
2101-2111

งานตัวถังและพนสีรถยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือในงานตัวถังและพนสีรถยนต
2. ใชเครื่องมือทําการปรับปรุงสภาพตัวถังและสีรถยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจําแนกชนิดประเภทการนําไปใชงานขั้นตอนการซอมสีรถยนต
2. เตรียมผิวงานดวยกรรมวิธตี ามกระบวนการซอมสีรถยนต
3. พนสีรองพื้นพนสีทับหนาขัดสีและติดตั้งอุปกรณเขากับรถยนต
4. ประมาณราคางานซอมสีรถยนตตามหลักการ
5. บํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมืองานตัวถังและพนสีรถยนตหลังการใชงานตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมืองานตัวถังและพนสีรถยนต การเคาะขึ้นรูปการปะผุตัวถัง
การลอกสีโปวสี การขัดเตรียมผิวงาน การพนสี การขัดสีและการประมาณราคาคาบริการ
2101-2112

การจัดการศูนยบริการรถยนต

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการดําเนินงานของศูนยบริการรถยนต
2. เขาใจวิธีการการดําเนินงานของศูนยบริการรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการดําเนินงานศูนยบริการรถยนต
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอมเพื่อดําเนินงานศูนยบริการรถยนต
3. แสดงความรูเกี่ยวกับกลยุทธการขายเพื่อดําเนินงานศูนยบริการรถยนต
4. วางแผนและจัดการศูนยบริการรถยนตตามหลักของการจัดการศูนยบริการรถยนต
5. ประมาณราคาคาบริการคํานวณภาษีของศูนยบริการรถยนต
6.จัดระบบการทํางานของบุคลากรใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานศูนยบริการรถยนต หนาที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะของบุคลากร
ในศูนยบริการรถยนต กฎหมายแรงงานกฎหมายสิ่งแวดลอม การคํานวณภาษี การบริหารงานอะไหล
การประมาณราคาและกลยุทธการขาย
2101-2113

งานประดับยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกระบวนการงานประดับยนตและการประมาณราคา
2 ใชเครื่องมือเลือกใชวัสดุในงานประดับยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานประดับยนต
2. ติดฟลมกรองแสงและสติกเกอรรถยนต
3. สรางชิ้นงานและอุปกรณเพื่อการตกแตงรถยนต
4. ติดตั้งระบบเครื่องเสียงและอุปกรณปองกันการขโมยรถยนต
5. ประมาณราคาคาบริการงานประดับยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือประดับยนต การติดฟลมกรองแสงสติกเกอรถอดและติดตั้งระบบ
เครื่องเสียง อุปกรณปองกันการขโมย อุปกรณตกแตง อุปกรณอํานวยความสะดวกและการประมาณราคาคาบริการ
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2101-2114

งานทดสอบปมและหัวฉีดเครื่องยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกระบวนการถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นสวนปมและหัวฉีด
2. เปลี่ยนชิ้นสวน ปรับแตงปม หัวฉีด
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทดสอบปมและหัวฉีด
2. ตรวจสภาพปมน้ํามันเชื้อเพลิงและหัวฉีด
3. ถอดประกอบปมน้ํามันเชื้อเพลิงและหัวฉีดตามคูมือ
4. เปลี่ยนชิ้นสวนปมน้ํามันเชื้อเพลิงและหัวฉีด
5. ปรับแตงปมน้ํามันเชื้อเพลิงและหัวฉีดตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือ เครือ่ งมือพิเศษ ถอดประกอบเปลี่ยนชิ้นสวน ปรับแตงปม
หัวฉีดตรวจสภาพและทดสอบ
2101-2115

งานบริการรถยนต 1

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1 เขาใจกระบวนการบริการรถยนตและการประมาณราคาคาบริการ
2. บริการและประมาณราคาคาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการรถยนต 1
2. บริการรถยนตตามหลักและกระบวนการ
3. ประมาณราคาคาบริการรถยนต 1
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริการรถยนตและประมาณราคาคาบริการ หรือฝกงานในสถาน
ประกอบการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต

160
2101-2116

งานบริการรถยนต 2

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกระบวนการบริการรถยนตและการประมาณราคาคาบริการ
2. บริการและประมาณราคาคาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการรถยนต 2
2. บริการรถยนตตามหลักและกระบวนการ
3. ประมาณราคาคาบริการรถยนต 2
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริการรถยนตและประมาณราคาคาบริการ หรือฝกงานในสถาน
ประกอบการ
2101-2117

งานบริการรถยนต 3

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกระบวนการบริการรถยนตและการประมาณราคาคาบริการ
2. บริการและประมาณราคาคาบริการรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการรถยนต 3
2. บริการรถยนตตามหลักและกระบวนการ
3. ประมาณราคาคาบริการรถยนต 3
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริการรถยนตและประมาณราคาคาบริการหรือฝกงานในสถาน
ประกอบการ
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สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
2101-2201

งานเครื่องตนกําลังอุตสาหกรรม

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องตนกําลังดีเซล
2. ถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องตนกําลังดีเซล
3. ตรวจซอม บํารุงรักษาและปรับแตงเครื่องตนกําลังดีเซล
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานการบํารุงรักษาเครื่องตนกําลังดีเซล
2. ถอดประกอบเครื่องตนกําลังดีเซลตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจซอมและปรับแตงระบบเครื่องตนกําลังดีเซลตามคูมือ
4. บํารุงรักษาเครื่องตนกําลังดีเซลตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องตนกําลัง การถอดประกอบ ตรวจซอมปรับแตงและ
บํารุงรักษาระบบฉีดเชื้อเพลิงระบบประจุอากาศ ระบบไอดี ระบบไอเสีย ระบบหลอลื่นระบบระบายความรอน
เครื่องควบคุมความเร็วระบบสตารทและชวยสตารทของเครื่องตนกําลังดีเซล
2101-2202
งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
1-6-3
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2. ถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
3. ตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2. ถอดประกอบเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานการถอดประกอบ ตรวจสภาพและบํารุงรักษาเครื่องอัดอากาศ
เครื่องสูบเครื่องกําเนิดไอน้ํากังหันลม กังหันแกส กังหันน้ํา กังหันไอน้ํา มอเตอรไฟฟา เยนเนอเรเตอรและอุปกรณ
ควบคุมความปลอดภัย
2101-2203

งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม

2–3-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวนระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
3. ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานติดตั้งบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. ถอดประกอบอุปกรณเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศตามหลักและกระบวนการ
3. ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานการถอดประกอบ ตรวจสภาพอุปกรณเครื่องทําความเย็นและปรับ
อากาศอุตสาหกรรม ทําสุญญากาศและเติมสารทําความเย็นตอวงจรไฟฟาควบคุมอุปกรณ ติดตั้งและบํารุงรักษา
ระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
2101-2204

งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. ใชเครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือกลเครือ่ งกลอุตสาหกรรมในการปรับปรุงสภาพชิ้นสวน
3. บํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและบํารุงรักษาเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. ปรับปรุงสภาพชิ้นสวนเครื่องกลอุตสาหกรรมดวยเครื่องมือกลตามหลักและกระบวนการ
3. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดตามหลักและกระบวนการ
4. บํารุงรักษาเครื่องมือกลตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสภาพชิ้นสวนการใชเครื่องมือวัดละเอียด การใชเครื่องมือกลปรับปรุง
สภาพชิ้นสวนการบํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดและเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
2101-2205

งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

2- 3- 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2. วัดและสอบเทียบเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมตามหลักและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดความดันความเร็วอัตราการไหลความชื้นอุณหภูมิความถวงจําเพาะความ
หนาแนนความหนืดความเปนกรดเปนดางระดับเสียง กําลังงานไฟฟาสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือวัดในงาน
อุตสาหกรรม
2101-2206

งานสงถายกําลัง

2 - 3- 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของอุปกรณในงานสงถายกําลัง
2. ถอดประกอบและบํารุงรักษาอุปกรณในระบบสงถายกําลัง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสงถายกําลัง
2. ถอดประกอดอุปกรณในระบบสงถายกําลังตามหลักและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาระบบสงถายกําลังตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การขับเชิงกล การเคลื่อนที่และความเร็วของเฟองโซ
ลูกเบี้ยว สายพาน คับปลิ้ง ขอตอเพลาและการบํารุงรักษา
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2101-2207

งานเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร

2 - 3- 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบเครื่องกลโดยใชคอมพิวเตอร
2. เขียนแบบเครื่องกลโดยใชคอมพิวเตอร
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
2. เขียนแบบเครื่องกลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตามหลักและกระบวนการ
3. บํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชโปรแกรมพื้นฐานชุดคําสั่ง การเขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ การแสดงภาพ
การจัดไฟลการพิมพ การพลอตและการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
2101-2208

คณิตศาสตรเครื่องกล

3–0-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการคํานวณเกี่ยวกับคณิตศาสตรเครื่องกล
2. คํานวณหาคาที่ตองใชในงานเครื่องกล
3. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิตศาสตรเครื่องกล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณคณิตศาสตรเครื่องกล
2. คํานวณความยาวพื้นที่ปริมาตรและน้ําหนักของวัสดุรูปทรงตางๆตามหลักการ
3. คํานวณอัตราทดของเครื่องจักรกลตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณ ความยาวพื้นที่ ปริมาตรและน้ําหนักของวัสดุรูปทรงตางๆ ความเร็วอัตรา
ทดของเครื่องจักรกล การประยุกตใชในงานเครื่องกล
2101-2209

เครื่องกําเนิดไอน้ํา

2 - 0- 2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไอน้ําและอุปกรณ
2. เขาใจการนําไอน้ําไปใชในงานอุตสาหกรรม
3. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเครื่องกําเนิดไอน้ํา
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องกําเนิดไอน้ําและอุปกรณประกอบ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการนําไอน้ําไปใชในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการบํารุงรักษาและอุปกรณประกอบเครื่องกําเนิดไอน้ํา
4. แสดงความรูเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องกําเนิดไอน้ําตามขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทหลักการทํางานและการบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไอน้ํา เตาและอุปกรณการเผาไหม
ระบบการกําจัดขี้เถา ระบบน้ําเลี้ยงระบบไอน้ําและการนําไปใชงาน อุปกรณควบคุมความปลอดภัย
และกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องกําเนิดไอน้ํา
2101-2210

เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2. เขาใจการบํารุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
3. มีความรับผิดชอบตรงตอเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเครื่องสูบและเครื่องอัด
อากาศ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับวิธีการแกไขขอขัดของของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
3. จัดทําตารางการบํารุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทํางาน สวนประกอบและการบํารุงรักษา อุปกรณควบคุมความปลอดภัยของเครือ่ ง
สูบและเครื่องอัดอากาศ
2101-2211

งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 1

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. เขาใจการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 1
2. บริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรมตามหลักและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรมหรือฝกงานในสถานประกอบการ
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2101-2212

งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 2

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. เขาใจการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 2
2. บริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรมตามหลักและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรมหรือฝกงานในสถานประกอบการ
2101-2213

งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 3

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม
2. เขาใจการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรม 3
2. บริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรมตามหลักและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการงานเครื่องกลอุตสาหกรรมหรือฝกงานในสถานประกอบการ
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สาขางานเครื่องกลเรือ
2101-2301

งานติดตั้งเครื่องยนตเรือ

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการติดตั้งเครื่องยนตเรือการขยายแบบชิ้นสวนสวนประกอบในการติดตั้งเครื่องยนต
2. สามารถติดตั้งเครื่องยนตเรือและอุปกรณ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการติดตั้งเครื่องยนตเรือ
2. ขยายแบบงานติดตั้งเครื่องยนตเรือ
3. ติดตั้งเครื่องยนตเรือและอุปกรณตามกระบวนการ
4. เทียบศูนยเพลาใบจักรตามหลักการ
5. ทดสอบการเดินเรือตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเลือกประเภทของเรือ การเลือกเครือ่ งยนต การขยายแบบงานติดตั้ง
เครื่องยนต การติดตั้งแทนเครื่องยนต หูรับเครื่องยนตกระบอกเพลา เพลาใบจักร หางเสือ ระบบน้ําหลอเย็น ระบบ
ไอเสีย ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงอุปกรณควบคุมเครื่องยนต การเทียบศูนยเพลาใบจักรและการทดสอบการเดินเรือ
2101-2302

งานซอมเครื่องยนตเรือ

1-6-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการตรวจซอมและการวิเคราะหเครื่องยนตเรือ
2. มีทักษะในการซอมเครื่องยนตเรือรวมทั้งประมาณราคาคาบริการ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจซอมเครื่องยนตเรือ
2. ตรวจหาขอขัดของเครื่องยนตเรือตามหลักการ
3. ปรับปรุงสภาพเครื่องยนตเรือตามคูมือ
4. ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องยนตเรือตามกระบวนการ
5. ประมาณราคาคาบริการการซอมเครื่องยนตเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการหาขอขัดของโดยใชการตรวจพินิจและการใชเครื่องมือพิเศษปรับปรุงสภาพ
ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนตเรือและการประมาณราคาคาบริการ
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2101-2303

งานสงกําลังเรือ

1-6-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการทํางานระบบสงกําลังโซสายพานคลัตชเกียรเรือเพลาใบจักรกระบอกเพลาหางเสือ
2. สามารถแกไขขอขัดของและบํารุงรักษาระบบสงกําลังเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบสงกําลังเรือ
2. ถอดประกอบระบบสงกําลังเรือตามกระบวนการ
3. แกไขขอขัดของระบบสงกําลังเรือตามหลักการ
4. บํารุงรักษาระบบสงกําลังเรือตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการระบบสงกําลังโซสายพานคลัตชเกียรเรือเพลาใบจักรกระบอกเพลา
หางเสือการถอดประกอบแกไขขอขัดของและบํารุงรักษาระบบสงกําลังเรือ
2101-2304

งานไฟฟาเรือ

1-6-3

จุดประสงครายวิชา
1. มีความเขาใจหลักการวิเคราะหและแกไขขอขัดของไฟฟาเรือ
2. มีทักษะในการแกไขขอขัดของไฟฟาเรือรวมทั้งประมาณราคาคาบริการ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบไฟฟาเรือ
2. ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาเรือตามหลักการ
3. เดินสายไฟฟาเรือตามกระบวนการ
4. แกไขขอขัดของอุปกรณไฟฟาเรือตามกระบวนการ
5. ประมาณราคาคาบริการการซอมระบบไฟฟาเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดไฟฟาการแกไขขอขัดของอุปกรณไฟฟาเรือเครื่องกลไฟฟา
แผงควบคุมไฟฟาการประจุไฟฟาและการเดินสายไฟในทอและประมาณราคาคาบริการ
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2101-2305

งานอานแบบขยายแบบเรือ

1 - 2- 2

จุดประสงครายวิชา
1. มีความเขาใจหลักการอานแบบขยายแบบสวนประกอบโครงสรางเรืออุปกรณติดตั้งเครื่องยนตเรือ
2. สามารถอานแบบขยายแบบสวนประกอบโครงสรางเรืออุปกรณติดตั้งเครื่องยนตเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบขยายแบบเรือ
2. เขียนแบบ ขยายแบบสวนประกอบโครงสรางและอุปกรณติดตั้งเครื่องยนตเรือ
3. รางแบบจากหุนจําลองเรือตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเขียนแบบภาพยอขยายสวนประกอบโครงสรางเรืออุปกรณติดตั้งเครื่องยนต
เรือการอานแบบและรางแบบจากหุนจําลองเรือ
2101-2306

งานทอในเรือ

1-3-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการติดตั้งอุปกรณงานทอการเขียนแบบแผนคลี่ทอ
2. สามารถติดตั้งอุปกรณงานทอและเขียนแบบแผนคลี่ทอ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการติดตั้งอุปกรณงานทอในเรือ
2. ติดตั้งอุปกรณงานทอในเรือตามกระบวนการ
3. เขียนแบบแผนคลี่ทอในเรือตามหลักการ
4. อานผังการเดินทอในเรือตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมืออุปกรณงานทอตัดทําเกลียวประกอบหนาแปลนดัดเย็นงานเขียน
แบบแผนคลี่ทองอการทําอุปกรณยึดเหนี่ยวและการอานผังการเดินทอ
2101-2307

งานเครื่องสูบ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการทํางานของเครื่องสูบการออกแบบการเลือกขนาด
2. มีทักษะในการถอดประกอบและทดสอบการทํางานเครื่องสูบประเภทตางๆ
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3. สามารถบํารุงรักษาบริการระบบเครื่องสูบทอและวาลว
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานการออกแบบและการเลือกขนาดเครื่องสูบ
2. ถอดประกอบและติดตั้งอุปกรณเครื่องสูบตามกระบวนการ
3. ทดสอบการทํางานเครื่องสูบตามหลักการ
4. แกไขขอขัดของเครื่องสูบตามหลักการ
5. บํารุงรักษาเครื่องสูบและอุปกรณตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานการถอดประกอบการทดสอบการทํางานการออกแบบการเลือก
ขนาดการติดตั้งเครื่องสูบระบบทอวาลวชนิดตางๆการบํารุงรักษาและการแกไขขอขัดของของเครื่องสูบ
2101-2308

งานเดินเรือกล

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจกฎการเดินเรือในนานน้ําไทย
2. มีความเขาใจการอานแผนที่เข็มทิศและสัญญาณตางๆที่เกี่ยวกับการเดินเรือ
3. มีทักษะการเดินเรือในนานน้ําไทย
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎการเดินเรือในนานน้ําไทย
2. อานแผนที่เข็มทิศและสัญญาณตางๆตามหลักการ
3. ปฏิบัติการเดินเรือกลตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินเรือตามกฎการเดินเรือในนานน้ําไทยการอานแผนที่เข็มทิศสัญญาณไฟ
ทุนเครื่องหมายทุนสัญญาณรวมทั้งกฎความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการเดินเรือกลและการชวยชีวิตคนบนเรือ
2101-2309

งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ

1- 6- 3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการติดตั้งเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
2. สามารถติดตั้งแกไขขอขัดของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานการติดตั้งเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือ
2. ถอดประกอบอุปกรณเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือตามหลักการ
3. แกไขขอขัดของเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือตามกระบวนการ
4. บริการระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือตามหลักการและกระบวนการ
5. บํารุงรักษาระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศเรือการทําสุญญากาศเติมสาร
ทําความเย็นตรวจหารอยรั่วเติมน้ํามันหลอลืน่ หาขอขัดของตรวจซอมอุปกรณในระบบปรับอากาศและการประมาณ
ราคาคาบริการ
2101-2310

งานเครื่องกลเรือประมง

1-6-3

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริการและติดตั้งเครื่องกลเรือประมง
2. มีทักษะในการบริการและติดตั้งเครื่องกลเรือประมง
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบริการและติดตั้งเครื่องกลเรือประมง
2. ติดตั้งอุปกรณเครื่องกลเรือประมงตามหลักการและกระบวนการ
3. บริการเครื่องยนตและอุปกรณเครื่องกลเรือประมงตามหลักการและกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการเครื่องยนตเรือการดัดแปลงติดตั้งอุปกรณระบบกวานระบบสงกําลัง
และระบบบังคับเลี้ยวของเรือประมง
2101-2311

งานเขียนแบบเครื่องกลเรือ

1 - 2- 2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการเขียนแบบเครื่องกลเรือ
2. สามารถเขียนแบบเครื่องกลเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่องกลเรือ
2. เขียนแบบภาพประกอบเครื่องกลเรือตามหลักการเขียนแบบเครื่องกลเรือ
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3. เขียนแบบภาพแยกชิ้นภาพตัดอุปกรณเครื่องกลเรือตามหลักการเขียนแบบเครื่องกลเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานชิ้นสวนและผิวงานเครื่องกลเครื่องกลเรือการเขียนแบบ
ภาพประกอบภาพแยกชิ้นภาพตัดและการออกรายการวัสดุอปุ กรณติดตั้งเครื่องยนตเรือ
2101-2312

การบริหารองคกรเรือ

2-0-2

จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจบทบาทหนาที่ผูปฏิบัติงานเรือในแตละตําแหนงและการประสานงานระหวางเรือกับ
สํานักงานควบคุมเรือ
2. สามารถประสานงานกับผูมีหนาที่รับผิดชอบในเรือและสํานักงานควบคุมเรือ
3. มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบและสามารถรวมงานไดดีกับผูเกี่ยวของในองคกรเรือ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติงานแตละตําแหนงในเรือ
2 แสดงความรูเกี่ยวกับการประสานงานระหวางเรือและสํานักงานควบคุมเรือ
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการใหและการขอความชวยเหลือ การปฏิบัติงานในเรือ
4. แสดงความรูเกี่ยวกับระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานในเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับระเบียบวาดวยการปฏิบัติงานในเรือบทบาทหนาที่ของผูปฏิบัติงานแตละตําแหนงใน
เรือการใหและขอความชวยเหลือในการปฏิบัติงานเรือสายการบังคับบัญชาการสนับสนุนและประสานงานระหวาง
เรือกับสํานักงานควบคุมเรืองานธุรกรรมเรือและงานที่เกี่ยวของ
2101-2313

งานบํารุงรักษาและบริการเครื่องกลเรือ

0-6–2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริการเครื่องกลเรือและการประมาณราคาคาบริการ
2. มีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและบํารุงรักษาเครื่องกลเรือ
2. บํารุงรักษาและบริการเครื่องกลเรือตามหลักการและกระบวนการ
3. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริการ การบํารุงรักษา และการประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
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2101-2314

งานบริการเครื่องกลเรือ 1

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริการเครื่องกลเรือและการประมาณราคาคาบริการ
2. มีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการงานเครื่องกลเรือ 1
2. บริการงานเครื่องกลเรือตามหลักการและกระบวนการ
3. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ 1
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
2101-2315

งานบริการเครื่องกลเรือ 2

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริการเครื่องกลเรือและการประมาณราคาคาบริการ
2. มีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการงานเครื่องกลเรือ 2
2. บริการงานเครื่องกลเรือตามหลักการและกระบวนการ
3. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ2
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
2101-2316

งานบริการเครื่องกลเรือ 3

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริการเครื่องกลเรือและการประมาณราคาคาบริการ
2. มีความสามารถในการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความเปนระเบียบสะอาดประณีตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการงานเครื่องกลเรือ 3
2. บริการงานเครื่องกลเรือตามหลักการและกระบวนการ
3. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ3
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการและประมาณราคาคาบริการงานเครื่องกลเรือ
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สาขางานเครื่องกลเกษตร
2101-2401

งานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร

1–3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางาน หนาที่ระบบของเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวน การบริการและบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2. ถอดประกอบเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตรตามคูมือ
3. ปรับแตงเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตรตามคูมือ
4. บํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กเพือ่ การเกษตรตามคูมือ
5. วิเคราะหแกไขขอขัดของเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตรตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหนาที่ หลักการทํางานการถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นสวนของเครื่องยนตเล็ก
แกสโซลีนและดีเซลทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ รวมถึงวิธีการใชและการบํารุงรักษาเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2101-2402

งานแทรกเตอร

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจชนิด ประเภท ของฟารมแทรกเตอรและรถไถเดินตาม
2. เขาใจการทํางานของระบบตางๆในฟารมแทรกเตอร
3. รูเรื่องอุบัติเหตุ การปองกัน การใชคูมือของฟารมแทรกเตอร
4. บํารุงรักษาของระบบตางๆในฟารมแทรกเตอร
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของรถแทรกเตอร
2. ปรับแตงระบบตางๆของรถแทรกเตอรตามคูมือ
3. วิเคราะหและแกไขขอขัดของของรถแทรกเตอรตามคูมือ
4. บํารุงรักษารถแทรกเตอรกอนและหลังการใชงานตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด หนาที่ สวนประกอบ หลักการทํางานการบํารุงรักษา ระบบเครื่องยนต
ระบบไฟฟา ระบบสงกําลัง ระบบบังคับเลี้ยวและระบบไฮดรอลิกสตามคูมือการใชงานของรถแทรกเตอร
2101-2403

งานขับแทรกเตอร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเกี่ยวกับระบบตางๆของฟารมแทรกเตอร
2. รูเกี่ยวกับอุปกรณประกอบของรถฟารมแทรกเตอร
3. รูสัญญาณมือ กฎจราจร การปองกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับรถฟารมแทรกเตอร
4. รูวิธีการบํารุงรักษาแทรกเตอรเบื้องตน
5. มีทักษะ การขับ การใชงานของรถฟารมแทรกเตอร
6. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการขับรถแทรกเตอร
2. บํารุงรักษารถแทรกเตอรตามคูมือ
3. ตรวจสอบสภาพรถแทรกเตอรกอนการใชงาน
4. ขับรถแทรกเตอรตามสถานการณ
5. ตอพวงอุปกรณการเกษตรเขากับรถแทรกเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบตางๆของรถฟารมแทรกเตอร อุปกรณประกอบรถฟารมแทรกเตอร การ
ปองกันอุบัติเหตุ การใชสัญญาณมือ กฎจราจรและการบํารุงรักษาฟารมแทรกเตอรเบื้องตน
2101-2404

งานเครื่องจักรกลงานพืช

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจโครงสราง ชิ้นสวน การทํางานของเครื่องปลูก เครื่องมือบํารุงรักษาและเครื่องเก็บเกี่ยวงาน
เครื่องจักรกลงานพืช
2. บํารุงรักษา การแกไขขอขัดของและประยุกตใชเครื่องมือเครือ่ งจักรกลงานพืชตามคูมือ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องจักรกลงานพืช
2. ประยุกตและเลือกใชเครื่องมืองานเครื่องจักรกลงานพืช
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต

177
3. วิเคราะหและแกไขขอขัดของเครื่องจักรกลงานพืชตามคูมือ
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานพืชตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางชิ้นสวนเครื่องมือเครื่องจักรกลงานพืช การทํางานของเครื่องปลูกชนิด
ตางๆ บํารุงรักษา เครื่องมือเก็บเกี่ยว การเลือกใช การปรับแตง การประยุกตใชเครื่องมือและการแกไขขอขัดของ
เครื่องจักรกลงานพืช
2101-2405

งานเครื่องจักรกลงานสัตว

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูประเภท หนาที่ การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง
2. เลือกใชการสงกําลัง การลําเลียง กลไกตางๆของเครื่องจักรกลงานสัตวปก สัตวใหญ สัตวเล็ก สัตวน้ํา
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องจักรกลงานสัตว
2. ใชงานเครื่องจักรกลงานสัตวตามคูมือ
3. วิเคราะหและแกไขขอขัดของเครื่องจักรกลงานสัตวตามคูมือ
4. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานสัตวตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประเภท หนาที่ การบํารุงรักษาเครื่องตนกําลัง การสงกําลัง การลําเลียง กลไก
ตางๆของเครื่องจักกล งานสัตวปก งานสัตวใหญ งานสัตวเล็ก งานสัตวน้ําและวิเคราะหแกไขขอขัดของ
เครื่องจักรกลงานสัตว
2101-2406

งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเรื่องความสําคัญ ขอบขายการทําเกษตรดวยเครือ่ งมือเตรียมดิน
2. เขาใจความสัมพันธระหวางดินกับเครื่องจักรกลเตรียมดิน
3. ใชเครื่องจักรกลไถเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก
4. แกปญหาขอบกพรอง ผลกระทบและการวางแผนเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูก
5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องจักรกลเตรียมดิน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางดินกับเครื่องจักรกลเตรียมดิน
3. ถอดประกอบเครื่องจักรกลเตรียมดินตามหลักการและกระบวนการ
4. ตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องจักรเตรียมดินตามคูมือ
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5. ปรับแตงและทดสอบเครื่องจักรกลเตรียมดินตามคูมือ
6 วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของเครื่องจักรกลเตรียมดินตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสําคัญ ขอบขายความรู การทําการเกษตรดวยเครื่องจักรกลเตรียมดินแบบ
ตาง ๆ ความสัมพันธระหวางดินกับเครื่องจักรกลเตรียมดิน การไถเตรียมดิน การแกไขขอบกพรอง เครื่องจักรกล
เตรียมดินและการวางแผนการเพาะปลูก
2101-2407

งานชลประทานเพื่อการเกษตร

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเกษตรและความสําคัญของการชลประทาน
2. เขาใจความสัมพันธระหวางดิน น้ํา พืชและการใชน้ําของพืช
3. มีทักษะการใหน้ําแบบฉีดฝอย รองคู ปลอยทวมแปลงและแบบหยด
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานชลประทานเพื่อการเกษตรการทํางานและการใชงานของอุปกรณใน
งานชลประทาน
2. ติดตั้งระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรตามแผนผังที่กําหนด
3. ปรับแตงและใชงานชลประทานเพื่อการเกษตร
4. บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณในงานชลประทานเพื่อการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเกษตรและชลประทาน ความสําคัญของงานชลประทาน ความสัมพันธ
ระหวางดิน น้ํา พืช และการใชน้ําของพืช การใหน้ําแบบฉีดฝอย (Sprinkler) แบบรองคู(Furrow) แบบปลอยทวม
แปลง(Border)แบบหยด(Drip Irrigation)ติดตั้งและการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณงานระบบการชลประทาน
เพื่อการเกษตร
2101-2408

งานเครื่องสูบน้ําและสงน้ําเพื่อการเกษตร

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูแบบและชนิดของเครื่องสูบน้าํ
2. รูชนิดและการแบงประเภทของการสูบน้ําเพื่อการเกษตร
3. เลือกใชเครื่องสูบน้ําใหเหมาะสมกับแหลงน้ํา
4. บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา
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5. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องสูบและการสงน้ําเพื่อการเกษตร
2. เลือกใชเครื่องสูบน้ําและสงน้ําเหมาะสมกับแหลงน้ําที่ใชในฟารมและเพื่อการเกษตร
3. ถอดประกอบเครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. ติดตั้งเครื่องสูบและระบบสงน้ําเพื่อการเกษตรตามแผนผังที่กําหนด
5. แกไขขอขัดของและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําและอุปกรณเพื่อการเกษตรตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานเครื่องสูบน้ําและสงน้ําเพื่อการเกษตร แบบตางๆ ชนิดการแบงประเภทของ
เครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตร การเลือกใชเครื่องสูบน้ําใหเหมาะสมกับแหลงน้ําที่ใชในฟารมและการบํารุงรักษา
เครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตร
2101-2409

งานอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการอานแบบและการสรางอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
2. อานแบบและกอสรางอาคารในฟารม
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานแบบ การสรางอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
2. อานแบบกอสรางอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
3. กอสรางอาคารในฟารมและโรงเรือนตามแบบที่กําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอานแบบกอสราง การกอสรางอาคารในฟารมและโรงเรือนสําหรับสัตวปก
สัตวใหญ สัตวเล็กและสัตวน้ํา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต

180
2101-2410

งานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร

1-6-3

วิชาที่ตองศึกษามากอน:งานเครื่องยนตแกสโซลีน,งานเครื่องยนตดีเซล
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องตนกําลังเครือ่ งกลเกษตร
2. ถอด ประกอบและตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
3. ตรวจ ซอม บํารุงรักษาและปรับแตงเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
2. ถอดประกอบเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
3. ตรวจซอมระบบเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
4. ปรับแตงระบบเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
5. แกไขขอขัดของระบบเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
6. ประมาณราคาคาบริการงานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน การถอด ประกอบ ตรวจซอม ปรับแตง การบํารุงรักษาระบบ
เชื้อเพลิง ระบบหลอลื่น ระบบจุดระเบิด ระบบระบายความรอน ระบบไอดี ระบบไอเสีย ระบบควบคุมความเร็ว
ระบบสตารตและชวยสตารตของเครื่องตนกําลัง เครื่องกลเกษตรแกสโซลีน ทั้ง 2 จังหวะ 4จังหวะและการประมาณ
ราคาคาบริการ
2101-2411

งานติดตั้งเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลัง

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการพื้นฐานของเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลังเครื่องกลเกษตร
2. ติดตั้ง ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลังเครื่องกลเกษตร
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีต รอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลังเครื่องกลเกษตร
2. ติดตั้ง ใชงานเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลังเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
3. บํารุงรักษาเครื่องตนกําลังและการถายทอดกําลังเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องตนกําลังชนิดตาง ๆ ชนิดของการสงกําลัง การกําหนดขนาดและการ
เลือกใชเครื่องตนกําลัง การคํานวณขนาดของเฟองและพูลเลย การติดตั้ง การใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องตน
กําลังและการถายทอดกําลัง
2101-2412

งานเครื่องจักรกลโรงงานฟารม

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2. ใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชงานและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2. ใชงานเครื่องจักรกลโรงงานฟารมตามคูมือ
3. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานฟารมตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องจักรกลสําหรับงานฟารม เครื่องเจาะ เครื่องกลึง เครือ่ งกัดโลหะ
เครื่องเลือ่ ยกล เครื่องเลือ่ ยสายพาน รวมถึงอุปกรณประกอบ อุปกรณพิเศษตางๆและการบํารุงรักษา
เครื่องจักรกลสําหรับงานฟารม
2101-2413

กลศาสตรเครื่องกลเกษตร

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักกลศาสตรและการประยุกตในงานเครื่องกลเกษตร
2. คํานวณคาตางๆที่ตองใชในงานเครื่องกลเกษตร
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยประณีต รอบคอบมีเจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกลศาสตร
เครื่องกลเกษตร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักกลศาสตรและการประยุกตในงานกลศาสตรเครื่องกลเกษตร
2. คํานวณคาที่ตองใชเกี่ยวกับงานกลศาสตรเครื่องกลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบแรง การสมดุล การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง เสนโคง ความเสียดทาน ความเร็ว งาน
พลังงาน ความเคน ความเครียดและการประยุกตใชในงานเครื่องกลเกษตร
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2101-2414

คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการประยุกตคณิตศาสตรในงานเครื่องกลเกษตร
2. คํานวณคาตางๆที่ตองใชในงานเครื่องกลเกษตร
3. มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยประณีต รอบคอบมีเจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ คณิตศาสตร
เครื่องกลเกษตร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการประยุกตคณิตศาสตรในงานเครื่องกลเกษตร
2. คํานวณคาและประยุกตใชเกี่ยวกับงานคณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณ ระบบหนวย ความจุ กําลังอัด ความดัน แรงบิด กําลังงาน สมรรถนะของ
เครื่องยนต อัตราทด ความเร็วรถยนต การสงกําลังและการประยุกตใชงานเครื่องกลเกษตร
2101-2415

งานขนถายผลิตผลการเกษตร

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจทฤษฎีเคมีของผลิตผลทางการเกษตร
2. รูความเสียหายและการปองกันการเสียหายที่จะเกิดกับผลิตผลทางการเกษตร
3. เลือกใชการสงกําลังและถายทอดกําลังในการขนถายผลิตผลการเกษตร
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับทฤษฎีเคมีของผลิตผลทางการเกษตรและการขนถายผลิตผลการเกษตร
2. วิเคราะหและแกปญหาความเสียหายและการปองกันการเสียหายที่จะเกิดกับผลิตผลทางการเกษตร
3. เลือกใชการสงกําลังและถายทอดกําลังในการขนถายผลิตผลการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีเคมีของผลิตผลทางการเกษตร ระบบการสงกําลังและการถายทอดกําลัง
ดวยของเหลว ขอตอชนิดตางๆ การขับดวยสายพาน โซ คลัตช เฟอง ลูกเบี้ยวและการปองกันการเสียหายที่จะเกิด
กับผลิตผลทางการเกษตร
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2101-2416

งานสํารวจเพื่อการเกษตร

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูถึงการสํารวจ การทําพื้นที่ การทําระดับ การทําแผนที่ภูมิประเทศ
2. ปรับพื้นที่ คํานวณงานดิน วางผังการเกษตร
3. สํารวจเพือ่ การวางแนว วางผังคูระบายน้ําและการสงน้ํา
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานรับผิดชอบประณีตรอบคอบตรงตอเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการสํารวจ การทําพื้นที่ การทําระดับ การทําแผนที่ภูมิประเทศเพื่อการเกษตร
2. คํานวณงานดิน วางผังการเกษตรปรับพื้นที่เพื่อการเกษตร
3. สํารวจเพือ่ การวางแนว วางผังคูระบายน้ําและการสงน้ําเพื่อการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจ การทําพื้นที่ การทําระดับ การสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ
การปรับพื้นที่ การคํานวณงานดิน การวางผังการสํารวจเพือ่ การวางแนว วางผังคูระบายน้ําและสงน้ํา
2101-2417

งานเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบทําความเย็นของเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
2. รูจักชิ้นสวน อุปกรณของระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
3. รูจักสารทําความเย็นและทอทางของระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
4. ปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
5. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีต รอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
2. แสดงความรูเกี่ยวกับชิ้นสวน อุปกรณประกอบของระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
3. แสดงความรูเกี่ยวกับสารทําความเย็นและทอทางของระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
5. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
4. ตรวจและแกใขของขัดของเกี่ยวกับระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทําความเย็นแบบตาง ๆ วัฏจักรการทําความเย็น การทําความเย็นแบบอัด
ไอ ชิ้นสวน อุปกรณประกอบของระบบทําความเย็น สารทําความเย็นและทอทาง ตรวจและแกใขของขัดของ
เกี่ยวกับระบบเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต

184
2101-2418

งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 1

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. 1.เขาใจกระบวนการบริการเครื่องกลเกษตรและการประมาณราคาคาบริการ
2. บริการและประมาณราคาคาบริการเครื่องจักรกลเกษตร 1
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีต รอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริการเครือ่ งกลเกษตรและการประมาณราคาคาบริการงานบริการ
เครื่องจักรกลเกษตร 1
2. บริการและประมาณราคาคาบริการงานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 1
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริการเครื่องกลเกษตรและประมาณราคาคาบริการ หรือฝกงานใน
สถานประกอบการ
2101-2419

งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 2

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกระบวนการบริการเครือ่ งกลเกษตรและการประมาณราคาคาบริการ
2. บริการและประมาณราคาคาบริการเครื่องจักรกลเกษตร 2
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีต รอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริการเครือ่ งกลเกษตรและการประมาณราคาคาบริการงานบริการ
เครื่องจักรกลเกษตร 2
2. บริการและประมาณราคาคาบริการงานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 2
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริการเครื่องกลเกษตรและประมาณราคาคาบริการ หรือฝกงานใน
สถานประกอบการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต

185
2101-2420

งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 3

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจกระบวนการบริการเครือ่ งกลเกษตรและการประมาณราคาคาบริการ
2. บริการและประมาณราคาคาบริการเครื่องจักรกลเกษตร 3
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีต รอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับกระบวนการบริการเครือ่ งกลเกษตรและการประมาณราคาคาบริการงานบริการ
เครื่องจักรกลเกษตร 3
2. บริการและประมาณราคาคาบริการงานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 3
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริการเครื่องกลเกษตรและประมาณราคาคาบริการ หรือฝกงานใน
สถานประกอบการ
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186

สาขางานตัวถังและสีรถยนต
2101-2501

งานตัวถังรถยนตเบื้องตน

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจโครงสรางตัวถังรถยนต
2. มีความสามารถในการใชเครื่องมือถอดประกอบชิ้นสวนรถยนตไดอยางถูกตอง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการ
บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการโครงสรางตัวถังรถยนต
2. ถอดประกอบอุปกรณและสวนประกอบของเครื่องยนตกับตัวถังรถยนตตามคูมือ
3. ถอดประกอบเครื่องยนตเขากับตัวถังรถยนตตามคูมือ
4. ถอดประกอบชิ้นสวนตัวถังรถยนตแตละประเภทตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการถอดเครื่องยนตอุปกรณชิ้นสวนตัวถังรถยนตแตละประเภท
2101-2502

งานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจในงานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต
2. มีความสามารถเลือกใชเครื่องมือและอุปกรณในการเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต
2. เคาะขึ้นรูปชิ้นสวนตัวถังรถยนต
3. เคาะขึ้นรูปดวยเครื่องมือพิเศษระบบไฟฟา
4. เคาะขึ้นรูปดวยเครื่องมือพิเศษระบบนิวเมติกส
5. เคาะขึ้นรูปดวยเครื่องมือพิเศษระบบไฮดรอลิกส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนตการใชชุดคอนเคาะขึ้นรูปการใชชุดคอนกระตุกการ
ใชเครื่องมือพิเศษระบบไฟฟาระบบนิวเมติกสและระบบไฮดรอลิกส
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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187
2101-2503

งานสีรถยนตเบื้องตน

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจการใชเครื่องมือและอุปกรณความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสีพนรถยนต
2. มีความสามารถในการใชเครื่องมือและอุปกรณการเลือกใชวัสดุปฏิบัติงานผสมและเทียบสีรถยนต
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือและอุปกรณความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสีพนรถยนต
2. ผสมสีและเทียบสีตรงตามมาตรของงานสีรถยนต
3. ใชเครื่องมืออุปกรณและวัสดุงานสีรถยนตในการผสมสีการเทียบสีและพนสีทับหนารถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมืออุปกรณและวัสดุงานสีรถยนตการผสมสีการเทียบสีการพนสี
ทับหนาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
2101-2504

งานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจการใชเครื่องมือการกําหนดขอบเขตของความเสียหายขบวนการซอมสี, การติดกระดาษ
การพนสีพื้นการพนสีทับหนา
2. มีความสามารถในการใชเครื่องมือตามขั้นตอนการซอมสีรถยนตที่ถูกตองและเลือกใชวัสดุไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการกําหนดขอบเขตของความเสียหายขบวนการซอมสี
การติดกระดาษการพนสีพื้นการพนสีทับหนา
2. ใชเครื่องมือตามขั้นตอนงานซอมสีรถยนตและเลือกใชวัสดุงานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต
3. ขัดลอกสี โปวสีเตรียมผิวงาน ติดกระดาษกาวพนสีทับหนาและขัดเงาสีทับหนา
4. วิเคราะหและแกไขปญหาสีจากการปฏิบัติของงานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือการขัดลอกสีการโปวสีการเตรียมผิวงานการติดกระดาษ
การพนสีทับหนาการแกไขปญหาสีจากการปฏิบัติงานและการขัดเงาสีทับหนา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต

188
2101-2505

งานเชื่อมตัวถังรถยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการเชื่อมตัวถังรถยนต
2. มีความสามารถวิเคราะหชิ้นงานกอนการปฏิบัติงานเชื่อมใชเครื่องมือและอุปกรณในการเชื่อมอยางถูก
วิธีและปฏิบัติงานเชื่อมตัวถังรถยนต
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเชื่อมตัวถังรถยนต
2. เชื่อมตัวถังรถยนตดวยเครื่องเชื่อมแกสอะเซทิลิน MAX และ MIG
3. เชื่อมตัวถังรถยนตดวยเครื่องเชื่อมไฟฟาสปอท
4. เชื่อมตัวถังรถยนตดวยเครื่องเชื่อมพลาสติก
5. เชื่อมตัวถังรถยนตดวยเครื่องเชื่อมอะลูมิเนียมทองเหลือง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อมพลาสติกการเชื่อมแกสอะเซทิลีนการเชื่อมไฟฟาการเชื่อมMAX
การเชื่อมมิก(MIG) การเชื่อมจุดการเชื่อมอะลูมิเนียมการเชื่อมทองเหลือง
2101-2506

งานซอมตัวถังรถยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจในการซอมตัวถังรถยนต
2. มีความสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณซอมตัวถังรถยนต
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
4. ตรวจสอบความถูกตองของขนาดตัวถัง
สมรรถนะรายวิชา\
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการซอมตัวถังรถยนต
2. ใชเครื่องมือและอุปกรณดึงตัวถังรถยนตทั้งแบบเฟรมในตัวและอิสระ
3. วิเคราะหความเสียหายตัวถังรถยนตในงานซอมตัวถังรถยนต
4. ตรวจสอบความถูกตองของขนาดตัวถังรถยนตหลังจากการซอมตัวถังรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคูมือซอมตัวถังการใชเครื่องมือและอุปกรณซอมตัวถังการดึงตัวถังทั้งแบบ
เฟรมในตัวและเฟรมอิสระวิเคราะหความเสียหายของตัวถังตรวจสอบความถูกตองของขนาดตัวถัง
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2101-2507

งานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจงานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต
2. มีความสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณในการตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนตและสามารถตรวจสอบ
คุณภาพงานได
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต
2. ใชเครื่องมือและอุปกรณในการตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนตและตรวจสอบคุณภาพงาน
3. วัดขนาดตัดเปลี่ยนและเชื่อมตัวถังในงานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต
4. ทําความสะอาด ทําการปองกันสนิม ปองกันการรั่วซึม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนตการวัดขนาดตัวถังการเชื่อมการปองกันการ
รั่วซึม(Sealer) การทําความสะอาดการปองกันสนิมการตรวจสอบคุณภาพงาน
2101-2508

งานสีโซลิด

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการใชเครื่องมือหลักการการพนสีโซลิด
2. พนสีซอมสีโซลิดและเลือกใชวัสดุ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานสีโซลิด
2. ขัดลอกสีโปวสีเตรียมผิวงานติดกระดาษกาว
3. พนสีพื้นรถยนตดวยสีโซลิดในงานสีโซลิด
4. พนสีทับหนารถยนตดวยสีโซลิดและขัดเงา
5. วิเคราะหและแกไขปญหางานสีโซลิด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมืองานสีโซลิด(Solid Color) การขัดลอกสีการโปวสีการเตรียมผิว
งานการติดกระดาษการพนสีพื้นรถยนตการพนสีทับหนาโซลิด(Solid) การแกไขปญหาสีโซลิด(Solid)
การขัดเงาสีทับหนา
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2101-2509

งานสีเมทัลลิก

1-6-3

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการใชเครื่องมือหลักการการพนสีเมทัลลิก
2. พนสีซอมสีเมทัลลิกและเลือกใชวัสดุ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานสีเมทัลลิก
2. ขัดลอกสีโปวสีเตรียมผิวงานติดกระดาษกาวงานสีเมทัลลิก(Metallic Color)
3. พนสีพื้น พนสีทับหนา ขัดเงาและแกไขปญหาสีเมทัลลิกของรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมืองานสีเมทัลลิก(Metallic Color) การขัดลอกสีการโปวสีการเตรียม
ผิวงานการติดกระดาษการพนสีพื้นรถยนตการพนสีทับหนาสีเมทัลลิก(Metallic) การแกไขปญหาสีเมทัลลิก
(Metallic) การขัดเงาสีทับหนา
2101-2510

งานสีพิเศษ

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการใชเครื่องมือหลักการการพนสีพิเศษ
2. พนสีซอมสีพิเศษและเลือกใชวัสดุ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับงานสีพิเศษ
2. ขัดลอกสีโปวสีเตรียมผิวงานติดกระดาษกาว
3. พนสีพื้น พนสีทับหนาดวยสีพิเศษ ขัดเงารถยนตและแกไขปญหาในงานสีพิเศษ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมืองานสีพิเศษการขัดลอกสีการโปวสีการเตรียมผิวงานการติด
กระดาษการพนสีพื้นรถยนตการพนสีทับหนาสีพิเศษการแกไขปญหาสีพิเศษการขัดเงาสีทับหนา
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2101-2511

งานพลาสติกและไฟเบอรกลาสรถยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจชนิดของพลาสติกที่ใชในรถยนตการซอมชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาสการซอมสี
ชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาส
2. มีความสามารถในการใชเครื่องมืออุปกรณในการซอมชิ้นสวนและซอมสีชิ้นสวนและเลือกใชวัสดุได
อยางถูกตองเหมาะสม
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานพลาสติกและไฟเบอรกลาสชนิดของพลาสติกที่ใชในรถยนต
การซอมชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาสการซอมสีชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาส
2. ซอมชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาสซอมสีชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาส
3. แกปญหางานสีพลาสติกและไฟเบอรกลาสของรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือและวัสดุการซอมชิน้ สวนพลาสติกและไฟเบอรกลาสขั้นตอนการ
ซอมสีชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาสการเตรียมผิวงานการพนสีรองพืน้ การพนสีทับหนาการแกไข
ปญหาและการขัดเงาสีทับหนา
2101-2512

งานบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต

1-3-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจในการตรวจสภาพและการบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
2. มีความสามารถในการบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนตรวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
4. นําวิทยาการใหมๆและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
2. บํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนตรวมทั้งการประมาณราคาคาบริการ
3. พนกันสนิม กําจัดสนิม และปองกันสนิมตัวถังรถยนต
4. ลางสีขัดสีเคลือบสีตัวถังรถยนตและทําความสะอาดภายในรถยนต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติกี่ยวกับการตรวจสภาพตัวถังและสีรถยนตการปองกันและการกําจัดสนิมการพนสีกัน
สนิมการลางสีรถยนตการขัดสีการเคลือบสีการทําความสะอาดภายในรถยนตการนําวิทยากรใหมๆและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
2101-2513

ธุรกิจตัวถังและสีรถยนต

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริหารและการจัดการบริการตัวถังและสีรถยนตหนาที่รับผิดชอบของบุคลากร
กฎหมายแรงงานการประกันภัยรถยนตการคํานวณภาษีการวางแผนเพื่อจัดตัง้ ศูนยบริการตัวถังและสี
รถยนตการบริหารงานอะไหลและวัสดุการประมาณราคากลยุทธการตลาด
2. มีความสามารถดําเนินงานศูนยบริการตัวถังและสีรถยนตบริหารบุคลากรในศูนยฯการคํานวณภาษีการ
บริหารงานอะไหลและวัสดุและการประมาณราคาคาบริการได
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกที่ดีในการดําเนินธุรกิจตัวถังและสี
รถยนต
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการธุรกิจตัวถังและสีรถยนต
2. เตรียมบุคลากรในศูนยบริการตัวถังและสีรถยนต
3. วางแผนงานบริการการบริหารงานอะไหลและวัสดุเกี่ยวกับสีรถยนต
4. ประมาณราคาคาบริการและวางแผนกลยุทธการตลาด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการดําเนินธุรกิจตัวถังและสีรถยนตหนาที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะที่ดีของ
บุคลากรในศูนยบริการตัวถังและสีรถยนตไดแกผูจัดการพนักงานรับรถพนักงานขับรถหัวหนาชางซอมตัวถังและสี
รถยนตชางตัวถังชางสีพนักงานอะไหลกฎหมายแรงงานการประกันภัยรถยนตการคํานวณภาษีการวางแผนงาน
บริการการบริหารงานอะไหลและวัสดุการประมาณราคากลยุทธการตลาด
2101-2514

งานบริการตัวถังและสีรถยนต 1

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
2. มีความสามารถในการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
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193
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานบริการตัวถังและสีรถยนต1
2. บริหารและจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนต1
3. ประมาณราคาคาซอมบริการตัวถังและสีรถยนต1
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
2101-2515

งานบริการตัวถังและสีรถยนต 2

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
2. มีความสามารถในการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานบริการตัวถังและสีรถยนต2
2. บริหารและจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนต2
3. ประมาณราคาคาซอมบริการตัวถังและสีรถยนต2
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
2101-2516

งานบริการตัวถังและสีรถยนต 3

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
2. มีความสามารถในการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกที่ดีในการบํารุงรักษา
เครื่องมืออุปกรณและสภาพแวดลอม
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194
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการงานบริการตัวถังและสีรถยนต 3
2. บริหารและจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนต 3
3. ประมาณราคาคาซอมบริการตัวถังและสีรถยนต 3
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการงานบริการตัวถังและสีรถยนตและการประมาณราคา
คาบริการ
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