หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่ างยนต์

จุดประสงค์ สาขาวิชา
1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านภาษา วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ สังคมศึกษา
สุ ขศึกษาและพลศึกษาในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการบริ หารและจัดการวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
งานอาชีพที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพช่างยนต์ให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
3. เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการและกระบวนการทางานในกลุ่มงานพื้นฐานด้านช่างยนต์
4. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้เหมาะสมกับความรู ้ความสามารถของตน
5. เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้านช่างยนต์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการ
ใช้ความรู ้ และทักษะเป็ นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นได้
6. เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ซื่ อสัตย์สุจริ ต มีระเบียบวินยั มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมสิ่ งแวดล้อม ต่อต้านความรุ นแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุ ณ ภาพของผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดับ คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ประเภทวิ ช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ ประกอบด้วย
1. ด้ านคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความเสี ยสละ ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความกตัญญู
กตเวที ความอดกลั้น การละเว้นสิ่ งเสพติดและการพนัน การมีจิตสานึ ก และเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพและสังคม
1.2 พฤติกรรมลักษณะนิสัย ความมีวินยั ความรับผิดชอบ ความมีมนุ ษยสัมพันธ์ ความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเอง ความรักสามัคคี ความขยัน ประหยัด อดทน การพึ่งตนเอง
1.3 ทัก ษะทางปั ญ ญา ความรู ้ ใ นหลั ก ทฤษฎี ความสนใจใฝ่ รู ้ ความคิ ด ริ เริ่ มสร้ า งสรรค์
ความสามารถในการคิด วิเคราะห์
2. ด้ านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทัว่ ไป
2.1 สื่ อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวติ ประจาวันและในงานอาชีพ
2.2 แก้ไขปั ญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
2.3 ปฏิ บตั ิตนตามหลักศาสนาวัฒนธรรมค่านิ ยมคุ ณธรรมจริ ยธรรมทางสังคมและสิ ทธิ หน้าที่
พลเมือง
2.4 พัฒนาบุคลิกภาพและสุ ขอนามัยโดยใช้หลักการและกระบวนการด้านสุ ขศึกษาและพลศึกษา
3. ด้ านสมรรถนะวิชาชีพ
3.1 วางแผน ด าเนิ น งานจัด การงานอาชี พ ตามหลัก การและกระบวนการ โดยค านึ งถึ ง การ
บริ หารงานคุ ณภาพการอนุ รัก ษ์ทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้อม หลัก อาชี วอนามัย และความ
ปลอดภัย
3.2 ใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3.3 ปฏิบตั ิงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ
3.4 อ่านแบบเขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วสั ดุอุตสาหกรรม
3.5 ปรับแปรรู ปและขึ้นรู ปงานโลหะด้วยเครื่ องมือเบื้องต้น
3.6 ประกอบทดสอบวงจรและอุปกรณ์ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิ กส์เบื้องต้น
3.7 เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น
3.8 ปรับแปรรู ปและขึ้นรู ปงานด้วยเครื่ องมือกล
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3.9 อ่านวงจร ต่อวงจร ทดสอบวงจรนิวเมติกและไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
3.10 ถอดประกอบเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่ องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
3.11 บารุ งรักษาเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่ องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
3.12 ถอดประกอบคลัตช์เกียร์ และเพลาขับตามคู่มือ
3.13 บารุ งรักษาคลัตช์เกียร์ และเพลาขับตามคู่มือ
3.14 ถอดประกอบระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรกตามคู่มือ
3.15 บารุ งรักษาระบบรองรับบังคับเลี้ยวและเบรกตามคู่มือ
3.16 บารุ งรักษาแบตเตอรี่ ระบบสตาร์ ทระบบประจุไฟฟ้ าระบบแสงสว่างระบบไฟเตื อนและ
สัญญาณตามคู่มือ
สาขางานยานยนต์
3.17 ซ่อมเครื่ องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและเครื่ องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
3.18 ซ่อมรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
3.19 บริ การระบบปรับอากาศรถยนต์
3.20 บารุ งรักษารถยนต์ตามคู่มือ
3.21 ขับรถยนต์ในสภาวะต่าง ๆ ตามกฎจราจร
3.22 ตรวจสอบชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์โดยใช้เครื่ องมือวัดละเอียด
สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
3.17 บริ การเครื่ องต้นกาลังอุตสาหกรรมตามคู่มือ
3.18 บริ การเครื่ องอัดอากาศเครื่ องสู บและอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยตามคู่มือ
3.19 บริ การเครื่ องกาเนิดไอน้ าอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยตามคู่มือ
3.20 บริ การระบบเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคู่มือ
3.21 ปรับปรุ งสภาพชิ้นส่ วนโดยเครื่ องมือกลตามคู่มือ
3.22 บารุ งรักษาเครื่ องมือวัดอุตสาหกรรม
สาขางานเครื่องกลเรือ
3.17 ขยายแบบชิ้นส่ วนและวางแผนติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อตามแบบที่กาหนด
3.18 บริ การติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อและอุปกรณ์ตามแบบที่กาหนด
3.19 ซ่อมเครื่ องยนต์เรื อตามคู่มือ
3.20 ซ่อมอุปกรณ์ในระบบส่ งกาลังเรื อตามคู่มือ
3.21 ซ่อมระบบไฟฟ้ าเรื อตามคู่มือ
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สาขางานเครื่องกลเกษตร
3.17 ซ่อมเครื่ องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรตามคู่มือ
3.18 ใช้และบารุ งรักษาแทรกเตอร์ ตามคู่มือ
3.19 บริ การเครื่ องจักรกลงานพืชตามคู่มือ
3.20 บริ การเครื่ องจักรกลงานสัตว์ตามคู่มือ
3.21 บริ การเครื่ องจักรกลเตรี ยมดินตามคู่มือ
3.22 บริ การเครื่ องสู บน้ าและอุปกรณ์ในการส่ งน้ าตามคู่มือ
3.23 บริ การอุปกรณ์ขนถ่ายผลิตภัณฑ์การเกษตรตามคู่มือ
3.24 บริ การระบบเครื่ องทาความเย็นตามคู่มือ
สาขางานตัวถังและสี รถยนต์
3.17 บารุ งรักษาชิ้นส่ วนรถยนต์ตามคู่มือ
3.18 ถอดประกอบชิ้นส่ วนรถยนต์ดว้ ยเครื่ องมือทัว่ ไปตามคู่มือ
3.19 ซ่อมบารุ งชิ้นส่ วนรถยนต์ตามคู่มือ
3.20 ถอดประกอบชิ้นส่ วนรถยนต์ดว้ ยเครื่ องมือพิเศษตามคู่มือ
3.21 บารุ งรักษารถยนต์ตามคู่มือ
3.22 พ่นสี ทบั หน้ารถยนต์ตามคู่มือ
3.23 ซ่อมบารุ งสี รถยนต์ตามคู่มือ
3.24 พ่นสี รถยนต์ตามกระบวนการตามคู่มือ
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โครงสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
ผูส้ าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลัก สู ตรประกาศนี ย บัต รวิชาชี พ พุ ท ธศัก ราช 2556 ประเภทวิช า
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่นอ้ ยกว่า 103 หน่วยกิ ต
และเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1.หมวดวิชาทักษะชีวติ ไม่นอ้ ยกว่า
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาคณิ ตศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา

22 หน่ วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า
(ไม่นอ้ ยกว่า

3 หน่วยกิต)
6 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต)
4 หน่วยกิต)
3 หน่วยกิต)
2 หน่วยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(18 หน่วยกิต)
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(24 หน่วยกิต)
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
(ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต)
2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หน่วยกิต)

71 หน่ วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่นอ้ ยกว่า

10 หน่ วยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร (2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
รวม ไม่ น้อยกว่า
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1. หมวดวิชาทักษะชีวติ ไม่นอ้ ยกว่า
22 หน่ วยกิต
ให้เรี ยนรายวิชาลาดับแรกของทุกกลุ่มวิชาและเลือกเรี ยนรายวิชาอื่นในกลุ่มให้ครบตามหน่ วยกิ ต
ที่ ก ลุ่ ม วิ ช าก าหนด ส าหรั บ กลุ่ ม วิ ช าสุ ขศึ ก ษาและพลศึ ก ษาให้ เ ลื อ กเรี ยนรายวิ ช าใด ๆ ให้ ค รบ
ตามหน่ วยกิตที่กลุ่มวิชากาหนด โดยให้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เรี ยนอีก รวมไม่นอ้ ยกว่า 22
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
2000-1101
2000-1102
2000-1103
2000-1104
2000-1105
2000-1106

ชื่อวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาไทยธุ รกิจ
การพูดในงานอาชีพ
การเขียนในงานอาชีพ
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

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

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่ างประเทศ ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา
2000-1201
2000-1202
2000-1203
2000-1204
2000-1205
2000-1206
2000-1207

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 1
ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ ง 2
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 1
ภาษาอังกฤษฟัง – พูด 2
การอ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ในชีวิตประจาวัน
การเขียนในชีวิตประจาวัน
ภาษาอังกฤษเทคนิคสาหรับงานช่าง

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

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
2000-1301
2000-1302
2000-1306

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวติ
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรม
โครงการวิทยาศาสตร์
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สาขาวิชาช่างยนต์

ท-ป-น
1-2-2
1-2-2
0-2-1
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1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา
2000-1401
2000-1402
2000-1403
2000-1404
2000-1405

ชื่อวิชา
คณิ ตศาสตร์พ้ืนฐาน
คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐานอาชีพ
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม 1
คณิ ตศาสตร์ อุตสาหกรรม 2
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และแคลคูลสั เบื้องต้น

ท-ป-น
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2
2-0-2

1.5 กลุ่มวิชาสั งคมศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา
2000-1501
2000-1502
2000-1503
2000-1504
2000-1505
2000-1506

ชื่อวิชา
หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
ทักษะชีวติ และสังคม
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ไทย
อาเซียนศึกษา
เหตุการณ์ปัจจุบนั
วัฒนธรรมอาเซียน

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

1.6 กลุ่มวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา
2000-1601
2000-1602
2000-1603
2000-1604
2000-1605
2000-1606
2000-1607
2000-1608
2000-1609
2000-1610

ชื่อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุ ขภาพ
ทักษะชีวติ ในการพัฒนาสุ ขภาพ
การออกกาลังกายเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพในการทางาน
การป้ องกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
การจัดระเบียบชีวติ เพื่อความสุ ข
เพศวิถีศึกษา
สิ่ งเสพติดศึกษา
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
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สาขาวิชาช่างยนต์

ท-ป-น
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-2-2
1-2-2
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2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่า

71 หน่ วยกิต

2.1 กลุ่มทักษะวิชาชี พพืน้ ฐาน 18 หน่วยกิต ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2001-1001
2001-2001
2100-1001
2100-1002
2100-1003
2100-1005
2100-1006
2100-1008
2100-1009

ชื่อวิชา
ความรู ้เกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
งานฝึ กฝี มือ 1
งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
งานเครื่ องมือกลเบื้องต้น
งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

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

2.2 กลุ่มทักษะวิชาชี พเฉพาะ 24 หน่วยกิต ให้เรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
2101-2001
2101-2002
2101-2003
2101-2004
2101-2005
2101-2006
2101-2007
2101-2008
2101-2009

ชื่อวิชา
งานเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
งานเครื่ องยนต์ดีเซล
งานส่ งกาลังรถยนต์
งานเครื่ องล่างรถยนต์
งานไฟฟ้ ารถยนต์
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
กลศาสตร์เครื่ องกล
เครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่ องกล
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สาขาวิชาช่างยนต์

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
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2.3 กลุ่มทักษะวิชาชี พเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งหรื อเลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต ที่เหลือ
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาจากสาขางานใด หรื อหลายสาขางานรวมกันจนครบหน่วยกิตที่กาหนด
2.3.1 สาขางานยานยนต์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2101
งานเครื่ องยนต์เล็ก
2101-2102
งานจักรยานยนต์
2101-2103
งานปรับอากาศรถยนต์
2101-2104
งานบารุ งรักษารถยนต์
2101-2105
การขับรถยนต์
2101-2106
งานวัดละเอียดช่างยนต์
2101-2107
คณิ ตศาสตร์ยานยนต์
2101-2108
กลศาสตร์ยานยนต์
2101-2109
งานระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2101-2110
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์
2101-2111
งานตัวถังและพ่นสี รถยนต์
2101-2112
การจัดการศูนย์บริ การรถยนต์
2101-2113
งานประดับยนต์
2101-2114
งานทดสอบปั๊ มและหัวฉีดเครื่ องยนต์
2101-2115
งานบริ การรถยนต์ 1
2101-2116
งานบริ การรถยนต์ 2
2101-2117
งานบริ การรถยนต์ 3
2101-2511
งานพลาสติกและไฟเบอร์กลาสรถยนต์
2001-1002
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
2001-1003
พลังงานและสิ่ งแวดล้อม
2001-1004
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
รายวิชาทวิภาคี
2101-5101
ปฏิบตั ิงานยานยนต์ 1
2101-5102
ปฏิบตั ิงานยานยนต์ 2
2101-5103
ปฏิบตั ิงานยานยนต์ 3
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาช่างยนต์

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
1-6-3
2-0-2
1-3-2
1-6-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
1-3-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
*-*-3
*-*-3
*-*-3
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รหัสวิชา
2101-5104
2101-5105
2101-5106

ชื่อวิชา
ปฏิบตั ิงานยานยนต์ 4
ปฏิบตั ิงานยานยนต์ 5
ปฏิบตั ิงานยานยนต์ 6

ท-ป-น
*-*-4
*-*-4
*-*-4

2.3.2 สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2201
งานเครื่ องต้นกาลังอุตสาหกรรม
2101-2202
งานบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
2101-2203
งานเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
2101-2204
งานเครื่ องมือกลเครื่ องกลอุตสาหกรรม
2101-2205
งานเครื่ องมือวัดอุตสาหกรรม
2101-2206
งานส่ งถ่ายกาลัง
2101-2207
งานเขียนแบบเครื่ องกลด้วยคอมพิวเตอร์
2101-2208
คณิ ตศาสตร์ เครื่ องกล
2101-2209
เครื่ องกาเนิดไอน้ า
2101-2210
เครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
2101-2211
งานบริ การเครื่ องกลอุตสาหกรรม 1
2101-2212
งานบริ การเครื่ องกลอุตสาหกรรม 2
2101-2213
งานบริ การเครื่ องกลอุตสาหกรรม 3
รายวิชาทวิภาคี
2101-5201
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม 1
2101-5202
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม 2
2101-5203
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม 3
2101-5204
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม 4
2101-5205
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม 5
2101-5206
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม 6
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สาขาวิชาช่างยนต์

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
2-0-2
*-*-4
*-*-4
*-*-4
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
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2.3.3สาขางานเครื่องกลเรือ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2301
งานติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อ
2101-2302
งานซ่อมเครื่ องยนต์เรื อ
2101-2303
งานส่ งกาลังเรื อ
2101-2304
งานไฟฟ้ าเรื อ
2101-2305
งานอ่านแบบขยายแบบเรื อ
2101-2306
งานท่อในเรื อ
2101-2307
งานเครื่ องสู บ
2101-2308
งานเดินเรื อกล
2101-2309
งานเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศเรื อ
2101-2310
งานเครื่ องกลเรื อประมง
2101-2311
งานเขียนแบบเครื่ องกลเรื อ
2101-2312
การบริ หารองค์กรเรื อ
2101-2313
งานบารุ งรักษาและบริ การเครื่ องกลเรื อ
2101-2314
งานบริ การเครื่ องกลเรื อ 1
2101-2315
งานบริ การเครื่ องกลเรื อ 2
2101-2316
งานบริ การเครื่ องกลเรื อ 3
รายวิชาทวิภาคี
2101-5301
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลเรื อ 1
2101-5302
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลเรื อ 2
2101-5303
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลเรื อ 3
2101-5304
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลเรื อ 4
2101-5305
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลเรื อ 5
2101-5306
ปฏิบตั ิงานเครื่ องกลเรื อ 6
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สาขาวิชาช่างยนต์

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
*-*-4
*-*-4
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
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2.3.4สาขางานเครื่องกลเกษตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2401
งานเครื่ องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
2101-2402
งานแทรกเตอร์
2101-2403
งานขับแทรกเตอร์
2101-2404
งานเครื่ องจักรกลงานพืช
2101-2405
งานเครื่ องจักรกลงานสัตว์
2101-2406
งานเครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน
2101-2407
งานชลประทานเพื่อการเกษตร
2101-2408
งานเครื่ องสู บน้ าและส่ งน้ าเพื่อการเกษตร
2101-2409
งานอาคารและสิ่ งก่อสร้างในฟาร์ ม
2101-2410
งานเครื่ องต้นกาลังเครื่ องกลเกษตร
2101-2411
งานติดตั้งเครื่ องต้นกาลังและการถ่ายทอดกาลัง
2101-2412
งานเครื่ องจักรกลโรงงานฟาร์ม
2101-2413
กลศาสตร์เครื่ องกลเกษตร
2101-2414
คณิ ตศาสตร์ เครื่ องกลเกษตร
2101-2415
งานขนถ่ายผลิตผลการเกษตร
2101-2416
งานสารวจเพื่อการเกษตร
2101-2417
งานเครื่ องทาความเย็นเพื่อการเกษตร
2101-2418
งานบริ การเครื่ องจักรกลเกษตร 1
2101-2419
งานบริ การเครื่ องจักรกลเกษตร 2
2101-2420
งานบริ การเครื่ องจักรกลเกษตร 3
รายวิชาทวิภาคี
2101-5401
ปฏิบตั ิงานเครื่ องจักรกลเกษตร 1
2101-5402
ปฏิบตั ิงานเครื่ องจักรกลเกษตร 2
2101-5403
ปฏิบตั ิงานเครื่ องจักรกลเกษตร 3
2101-5404
ปฏิบตั ิงานเครื่ องจักรกลเกษตร 4
2101-5405
ปฏิบตั ิงานเครื่ องจักรกลเกษตร 5
2101-5406
ปฏิบตั ิงานเครื่ องจักรกลเกษตร 6
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สาขาวิชาช่างยนต์

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
1-6-3
1-6-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
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2.3.5 สาขางานตัวถังและสี รถยนต์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2501
งานตัวถังรถยนต์เบื้องต้น
2101-2502
งานเคาะขึ้นรู ปตัวถังรถยนต์
2101-2503
งานสี รถยนต์เบื้องต้น
2101-2504
งานเตรี ยมผิวงานและพ่นสี รถยนต์
2101-2505
งานเชื่อมตัวถังรถยนต์
2101-2506
งานซ่อมตัวถังรถยนต์
2101-2507
งานตัดเปลี่ยนชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์
2101-2508
งานสี โซลิด
2101-2509
งานสี เมทัลลิก
2101-2510
งานสี พิเศษ
2101-2511
งานพลาสติกและไฟเบอร์กลาสรถยนต์
2101-2512
งานบารุ งรักษาตัวถังและสี รถยนต์
2101-2513
ธุ รกิจตัวถังและสี รถยนต์
2101-2514
งานบริ การตัวถังและสี รถยนต์ 1
2101-2515
งานบริ การตัวถังและสี รถยนต์ 2
2101-2516
งานบริ การตัวถังและสี รถยนต์ 3
2101-2113
งานประดับยนต์
รายวิชาทวิภาคี
2101-5501
ปฏิบตั ิงานตัวถังและสี รถยนต์ 1
2101-5502
ปฏิบตั ิงานตัวถังและสี รถยนต์ 2
2101-5503
ปฏิบตั ิงานตัวถังและสี รถยนต์ 3
2101-5504
ปฏิบตั ิงานตัวถังและสี รถยนต์ 4
2101-5505
ปฏิบตั ิงานตัวถังและสี รถยนต์ 5
2101-5506
ปฏิบตั ิงานตัวถังและสี รถยนต์ 6

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

สาหรับการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์ลกั ษณะ
งานของสถานประกอบการ เพื่อกาหนดรายละเอียดของรายวิชาทวิภาคี รวมทั้งการจัดทาแผนการฝึ กอาชีพ
การวัดและการประเมินผลรายวิชาทั้งนี้ โดยใช้เวลาฝึ กในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 54 ชัว่ โมง
มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาช่างยนต์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

24

2.4 ฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2101-8001 ฝึ กงาน หรื อ 2101-8002 ฝึ กงาน 1 และ 2101-8003 ฝึ กงาน 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
2101-8001
ฝึ กงาน
*-*-4
2101-8002
2101-8003

ฝึ กงาน 1
ฝึ กงาน 2

*-*-2
*-*-2

2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชา 2101-8501 โครงการ หรื อ 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 ไม่นอ้ ยกว่า

10 หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาที่กาหนด หรื อเลือกเรี ยนจากรายวิชาใน
หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชี พ พุทธศักราช 2556 ทุกประเภทวิชาและสาขาวิชา ทั้งนี้ สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรื อสถาบันสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเลือกเสรี ได้ตามบริ บทและความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิ่น
รหัสวิชา
2101-9001
2101-9002
2101-9003
2101-9004
2101-9005
2101-9006
2101-9007

ชื่อวิชา
งานเครื่ องมือกลช่างยนต์
งานแก๊สรถยนต์
การขับขี่รถจักรยานยนต์
งานซ่อมเครื่ องยนต์เบื้องต้น
งานปรับแต่งเครื่ องยนต์เบื้องต้น
การผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
พลังงานทดแทน
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สาขาวิชาช่างยนต์

ท-ป-น
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
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4. กิจกรรมเสริมหลักสู ตร 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
สถานศึกษาต้องจัดให้มีกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
รหัสวิชา
2000-2001
2000-2002
2000-2003
2000-2004
2000-2005
2000-2006

ชื่อวิชา
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 1
กิจกรรมลูกเสื อวิสามัญ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4

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

2000*200x

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรื อ
สถานประกอบการจัด

0-2-0

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
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คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
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รายวิชาสาขาวิชาช่างยนต์
2101-2001
2101-2002
2101-2003
2101-2004
2101-2005
2101-2006
2101-2007
2101-2008
2101-2009

งานเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
งานเครื่ องยนต์ดีเซล
งานส่ งกาลังรถยนต์
งานเครื่ องล่างรถยนต์
งานไฟฟ้ ารถยนต์
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
กลศาสตร์เครื่ องกล
เครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่ องกล

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

2101-2101
2101-2102
2101-2103
2101-2104
2101-2105
2101-2106
2101-2107
2101-2108
2101-2109
2101-2110
2101-2111
2101-2112
2101-2113
2101-2114
2101-2115
2101-2116
2101-2117

งานเครื่ องยนต์เล็ก
งานจักรยานยนต์
งานปรับอากาศรถยนต์
งานบารุ งรักษารถยนต์
การขับรถยนต์
งานวัดละเอียดช่างยนต์
คณิ ตศาสตร์ยานยนต์
กลศาสตร์ยานยนต์
งานระบบฉี ดเชื้ อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์
งานตัวถังและพ่นสี รถยนต์
การจัดการศูนย์บริ การรถยนต์
งานประดับยนต์
งานทดสอบปั๊ มและหัวฉี ดเครื่ องยนต์
งานบริ การรถยนต์ 1
งานบริ การรถยนต์ 2
งานบริ การรถยนต์ 3

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
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2101-2201
2101-2202
2101-2203
2101-2204
2101-2205
2101-2206
2101-2207
2101-2208
2101-2209
2101-2210
2101-2211
2101-2212
2101-2213

งานเครื่ องต้นกาลังอุตสาหกรรม
งานบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
งานเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
งานเครื่ องมือกลเครื่ องกลอุตสาหกรรม
งานเครื่ องมือวัดอุตสาหกรรม
งานส่ งถ่ายกาลัง
งานเขียนแบบเครื่ องกลด้วยคอมพิวเตอร์
คณิ ตศาสตร์ เครื่ องกล
เครื่ องกาเนิดไอน้ า
เครื่ องสู บและเครื่ องอัดอากาศ
งานบริ การเครื่ องกลอุตสาหกรรม 1
งานบริ การเครื่ องกลอุตสาหกรรม 2
งานบริ การเครื่ องกลอุตสาหกรรม 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

2101-2301
2101-2302
2101-2303
2101-2304
2101-2305
2101-2306
2101-2307
2101-2308
2101-2309
2101-2310
2101-2311
2101-2312
2101-2313
2101-2314
2101-2315
2101-2316

งานติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อ
งานซ่อมเครื่ องยนต์เรื อ
งานส่ งกาลังเรื อ
งานไฟฟ้ าเรื อ
งานอ่านแบบขยายแบบเรื อ
งานท่อในเรื อ
งานเครื่ องสู บ
งานเดินเรื อกล
งานเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศเรื อ
งานเครื่ องกลเรื อประมง
งานเขียนแบบเครื่ องกลเรื อ
การบริ หารองค์กรเรื อ
งานบารุ งรักษาและบริ การเครื่ องกลเรื อ
งานบริ การเครื่ องกลเรื อ 1
งานบริ การเครื่ องกลเรื อ 2
งานบริ การเครื่ องกลเรื อ 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
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2101-2401
2101-2402
2101-2403
2101-2404
2101-2405
2101-2406
2101-2407
2101-2408
2101-2409
2101-2410
2101-2411
2101-2412
2101-2413
2101-2414
2101-2415
2101-2416
2101-2417
2101-2418
2101-2419
2101-2420

งานเครื่ องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
งานแทรกเตอร์
งานขับแทรกเตอร์
งานเครื่ องจักรกลงานพืช
งานเครื่ องจักรกลงานสัตว์
งานเครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน
งานชลประทานเพื่อการเกษตร
งานเครื่ องสู บน้ าและส่ งน้ าเพื่อการเกษตร
งานอาคารและสิ่ งก่อสร้างในฟาร์ ม
งานเครื่ องต้นกาลังเครื่ องกลเกษตร
งานติดตั้งเครื่ องต้นกาลังและการส่ งถ่ายกาลัง
งานเครื่ องจักรกลโรงงานฟาร์ม
กลศาสตร์เครื่ องกลเกษตร
คณิ ตศาสตร์ เครื่ องกลเกษตร
งานขนถ่ายผลิตผลการเกษตร
งานสารวจเพื่อการเกษตร
งานเครื่ องทาความเย็นเพื่อการเกษตร
งานบริ การเครื่ องจักรกลเกษตร 1
งานบริ การเครื่ องจักรกลเกษตร 2
งานบริ การเครื่ องจักรกลเกษตร 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

2101-2501
2101-2502
2101-2503
2101-2504
2101-2505
2101-2506
2101-2507
2101-2508
2101-2509
2101-2510
2101-2511

งานตัวถังรถยนต์เบื้องต้น
งานเคาะขึ้นรู ปตัวถังรถยนต์
งานสี รถยนต์เบื้องต้น
งานเตรี ยมผิวงานและพ่นสี รถยนต์
งานเชื่อมตัวถังรถยนต์
งานซ่อมตัวถังรถยนต์
งานตัดเปลี่ยนชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์
งานสี โซลิด
งานสี เมทัลลิก
งานสี พิเศษ
งานพลาสติกและไฟเบอร์กลาสรถยนต์

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
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2101-2512
2101-2513
2101-2514
2101-2515
2101-2516

งานบารุ งรักษาตัวถังและสี รถยนต์
ธุ รกิจตัวถังและสี รถยนต์
งานบริ การตัวถังและสี รถยนต์ 1
งานบริ การตัวถังและสี รถยนต์ 2
งานบริ การตัวถังและสี รถยนต์ 3

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

2101-5x0x
2101-800x
2101-850x

ปฏิบตั ิงาน...x
วิชาฝึ กงาน x
วิชาโครงการ x

*-*-x
*-*-x
*-*-x

2101-9001
2101-9002
2101-9003
2101-9004
2101-9005
2101-9006
2101-9007

งานเครื่ องมือกลช่างยนต์
งานแก๊สรถยนต์
การขับขี่รถจักรยานยนต์
งานซ่อมเครื่ องยนต์เบื้องต้น
งานปรับแต่งเครื่ องยนต์เบื้องต้น
การผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
พลังงานทดแทน

1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
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2101-2001

งานเครื่องยนต์ แก๊ สโซลีน

2-3-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานหน้าที่ระบบต่างๆของเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
2. ใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ช่างยนต์ ได้ถกู ต้องตามขั้นตอน
3. ถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่ วน ปรับแต่งและบารุ งรักษาเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบบารุ งรักษาปรับแต่งชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
2. ถอดประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ
3. ตรวจสภาพชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ
4. บารุ งรักษาชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ
5. ปรับแต่งเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน การใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ช่างยนต์ หลักการทางาน
การถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่ วน ระบบน้ ามันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิดระบบหล่อลื่นระบบระบายความร้อน
ระบบไอดีระบบไอเสี ยการติดเครื่ องยนต์ การปรับแต่งและการบารุ งรักษาเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
2101-2002

งานเครื่องยนต์ ดเี ซล

2-3–3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานหน้าที่ระบบต่างๆของเครื่ องยนต์ดีเซล
2. สามารถถอดประกอบตรวจสภาพชิ้นส่ วน ปรับแต่งและบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ดีเซล
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษา สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการ ตรวจสอบบารุ งรักษาปรับแต่งชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ดีเซล
2. ถอดประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
3. ตรวจสภาพชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
4. บารุ งรักษาชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
5. ปรับแต่งเครื่ องยนต์ดีเซลตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่ วน ระบบฉี ดเชื้ อเพลิง ระบบ
หล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสี ย การติดเครื่ องยนต์การปรับแต่งและการบารุ งรักษา
เครื่ องยนต์ดีเซล
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2101-2003

งานส่ งกาลังรถยนต์

2-3-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของคลัตช์เกียร์ขอ้ ต่อเพลากลางเฟื องท้ายและเพลาขับล้อ
2. สามารถถอดประกอบตรวจสภาพบารุ งรักษา คลัตช์เกียร์ขอ้ ต่อเพลากลางเฟื องท้าย และเพลาขับล้อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและ
รักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับเข้าใจหลักการทางานและถอดประกอบระบบส่ งกาลังรถยนต์
2. ตรวจสภาพส่ วนประกอบของระบบส่ งกาลังรถยนต์ตามคู่มือ
3. ถอดประกอบชิ้นส่ วนของระบบส่ งกาลังรถยนต์ตามคู่มือ
4. ซ่อมและบารุ งรักษาส่ วนประกอบของระบบส่ งกาลังรถยนต์ตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางาน การถอดประกอบตรวจสภาพ บารุ งรักษา คลัตช์เกียร์ขอ้ ต่อเพลา
กลางเฟื องท้ายและเพลาขับล้อ
2101-2004

งานเครื่องล่ างรถยนต์

2-3-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางาน ระบบรองรับน้ าหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบเบรก อุปกรณ์ลดการสัน่ สะเทือน
และกันโคลงล้อ ยางและการตั้งศูนย์ลอ้
2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพบริ การระบบรองรับน้ าหนักระบบบังคับเลี้ยวระบบเบรก อุปกรณ์ลดการ
สัน่ สะเทือนและกันโคลงล้อ ยางและการตั้งศูนย์ลอ้
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานและถอดประกอบระบบเครื่ องล่างรถยนต์
2. ตรวจสภาพส่ วนประกอบของระบบเครื่ องล่างรถยนต์ตามคู่มือ
3. ถอดประกอบชิ้นส่ วนของระบบเครื่ องล่างรถยนต์ตามคู่มือ
4. ซ่อมและบารุ งรักษาชิ้นส่ วนของระบบเครื่ องล่างรถยนต์ตามคู่มือ
5. การตรวจสอบและตั้งศูนย์ลอ้ รถยนต์ตามคู่มือ
6. บริ การล้อและยางรถยนต์ตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางานการถอดประกอบตรวจสภาพระบบรองรับน้ าหนักระบบบังคับ
เลี้ยวระบบเบรกอุปกรณ์ลดการสัน่ สะเทือนและกันโคลง การบริ การล้อ ยางและการตั้งศูนย์ลอ้
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2101-2005

งานไฟฟ้ ารถยนต์

2-3–3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของระบบไฟฟ้ ารถยนต์
2. ใช้เครื่ องมือวัดเครื่ องมือทดสอบของระบบไฟฟ้ ารถยนต์
3. ถอดประกอบตรวจสภาพอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้ ารถยนต์
4. บริ การ บารุ งรักษา แก้ไขข้อขัดข้องระบบไฟฟ้ ารถยนต์
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานและตรวจสภาพระบบไฟฟ้ ารถยนต์
2. ตรวจสภาพอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ ารถยนต์ตามคู่มือ
3. ถอดประกอบชิ้นส่ วนอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ ารถยนต์ตามคู่มือ
4. แก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ ารถยนต์ตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางาน การใช้เครื่ องมือวัดและเครื่ องมือทดสอบถอดประกอบ ตรวจ
สภาพ บริ การ บารุ งรักษา การแก้ไขข้อขัดข้อง แบตเตอรี่ ระบบสตาร์ตระบบจุดระเบิดระบบประจุไฟระบบแสง
สว่างระบบสัญญาณและอุปกรณ์อานวยความสะดวกในระบบไฟฟ้ ารถยนต์
2101-2006

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่ อลืน่

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจชนิดและสมบัติของเชื้อเพลิง
2. เข้าใจกระบวนการผลิตเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นสารหล่อเย็นและน้ ามันไฮดรอลิกส์
3. เลือกใช้เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นตามประเภทของเครื่ องจักรกล
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการกาเนิดหลักการจาแนกชนิด คุณสมบัติของเชื้อเพลิง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการเลือกใช้เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่น สารหล่อเย็นและน้ ามันไฮดรลิกส์
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและวิธีการปรับปรุ งคุณภาพเชื้อเพลิง
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นอุตสาหกรรม
5. จาแนกวิธีการเก็บรักษาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นอุตสาหกรรม
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาเกี่ ยวกับแหล่งกาเนิ ดหลักการจาแนกชนิ ด คุ ณ สมบัติของเชื้ อเพลิ ง เชื้ อเพลิ งแข็ง เชื้ อเพลิ งเหลว
เชื้ อเพลิงแก๊สกระบวนการผลิตการปรับปรุ งคุณภาพเชื้ อเพลิง การเลือกใช้และการเก็บรักษาเชื้ อเพลิงวัสดุหล่อลื่น
สารหล่อเย็นและน้ ามันไฮดรอลิกส์
2101-2007

กลศาสตร์ เครื่องกล

3- 0 - 3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการคานวณเกี่ยวกับกลศาสตร์เครื่ องกล
2. คานวณหาค่าที่ตอ้ งใช้ในงานเครื่ องกล
3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกลศาสตร์เครื่ องกล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักกลศาสตร์และการประยุกต์ในงานเครื่ องกล
2. คานวณการสมดุลและการเคลื่อนที่
3. คานวณงานและพลังงาน
4. คานวณสมบัติของวัสดุ
5. คานวณสมบัติของของไหลและเทอร์โมไดนามิกส์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ ยวกับระบบแรง การสมดุลการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงการเคลื่อนที่ในแนวโค้ง ความเสี ยดทาน
ความเร็ ว งานและพลังงาน ความเค้นและความเครี ยดของวัสดุ สมบัติของของไหลเบื้ องต้นสมบัติทางเทอร์ โม
ไดนามิกส์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในงานเครื่ องกล
2101-2008

เครื่องทาความเย็นและปรับอากาศ

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจ หลักการทางานเครื่ องทาความเย็น
2. ใช้เครื่ องมือในการปฏิบตั ิงานทางกลและทางไฟฟ้ าของเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา มีกิจนิสยั ในการทางานและเจตคติที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
2. ประกอบติดตั้งและทดสอบงานท่อเครื่ องทาความเย็น
3. ตรวจซ่อมเครื่ องทาความเย็น
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการของเครื่ องทาความเย็น การถ่ายเทของความร้อน ชนิดของความ
ร้อน ความดัน ส่ วนประกอบและหลักการทางานของเครื่ องทาความเย็นระบบอัดไอ สารทาความเย็น น้ ามันหล่อลื่น
งานท่อ งานเชื่อมประสานท่อ ต่อวงจรไฟฟ้ า วงจรทางกล การทาสุ ญญากาศ การบรรจุสารทาความเย็นในเครื่ องทา
ความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ
2101-2009

งานเขียนแบบและอ่ านแบบเครื่องกล

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนและอ่านแบบภาพฉายภาพประกอบภาพแยกชิ้นภาพตัด ชิ้นส่ วนของระบบ
เครื่ องกล
2. เขียนแบบและอ่านแบบชิ้นส่ วนของระบบเครื่ องกล
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่ องกล
2. เขียนและอ่านแบบภาพประกอบตามมาตรฐานการเขียนแบบเครื่ องกล
3. เขียนและอ่านแบบภาพแยกชิ้นภาพตัดตามมาตรฐานการเขียนแบบเครื่ องกล
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการเขี ยนแบบและอ่านแบบ ภาพฉายภาพประกอบภาพแยกชิ้ นภาพตัดชิ้ นส่ วน
ของระบบเครื่ องกลจากแบบและจากของจริ ง
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สาขางานยานยนต์
2101-2101

งานเครื่องยนต์ เล็ก

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานและ ส่ วนประกอบ ของเครื่ องยนต์เล็ก
2. ใช้เครื่ องมือถอดประกอบและตรวจสภาพเครื่ องยนต์เล็ก
3. ถอดประกอบตรวจสภาพ บริ การและบารุ งรักษาเครื่ องยนต์เล็ก
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบารุ งรักษาปรับแต่งชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์เล็ก
2. บารุ งรักษาเครื่ องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตามคู่มือ
3. บารุ งรักษาเครื่ องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ
4. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์เล็กแก๊สโซลีนตามคู่มือ
5. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หลักการทางานการถอดประกอบชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์เล็กความปลอดภัยใน
การทางานการใช้เครื่ องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่ วน บารุ งรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ปรับแต่งเครื่ องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีน เครื่ องยนต์เล็กดีเซลและการประมาณราคาค่าบริ การ
2101-2102

งานจักรยานยนต์

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของรถจักรยานยนต์
2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่ วนของรถจักรยานยนต์
3. บารุ งรักษาบริ การ แก้ไขข้อขัดข้องของรถจักรยานยนต์และประมาณราคาค่าบริ การ
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตรวจสอบบารุ งรักษาปรับแต่งชิ้นส่ วนรถจักรยานยนต์
2. บารุ งรักษาเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่างๆตามคู่มือ
3. ตรวจสภาพเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์และระบบต่างๆตามคู่มือ
4. ถอดประกอบชิ้นส่ วนต่างๆของเครื่ องยนต์รถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
5. ถอดประกอบชิ้นส่ วนระบบต่างๆของรถจักรยานยนต์ตามคู่มือ
6. ประมาณราคาค่าบริ การรถจักรยานยนต์
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คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ หลัก การท างานการถอดประกอบชิ้ น ส่ ว นของเครื่ อ งยนต์ แ ละระบบของ
รถจักรยานยนต์ ระบบควบคุมการฉี ดเชื้ อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ การใช้เครื่ องมือและเครื่ องมือพิเศษ ตรวจสอบ
ชิ้นส่ วน ปรับแต่ง การบารุ งรักษาและประมาณราคาค่าบริ การ
2101-2103

งานปรับอากาศรถยนต์

1 - 6- 3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของเครื่ องปรับอากาศรถยนต์
2. ถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่ วนเครื่ องปรับอากาศรถยนต์
3. บารุ งรักษาติดตั้งอุปกรณ์ แก้ไขข้อขัดข้อง และประมาณราคาค่าบริ การระบบปรับอากาศรถยนต์
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางาน การตรวจสอบและบารุ งรักษาระบบปรับอากาศรถยนต์
2. ถอดประกอบชิ้นส่ วนต่างๆของระบบปรับอากาศรถยนต์
3. ตรวจสอบสภาพและซ่อมส่ วนประกอบของระบบปรับอากาศรถยนต์
4. บารุ งรักษาระบบปรับอากาศรถยนต์
5. ติดตั้งอุปกรณ์ระบบปรับอากาศรถยนต์
6. ประมาณราคาค่าบริ การระบบปรับอากาศรถยนต์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพติดตั้งอุปกรณ์เครื่ องปรับอากาศ
รถยนต์ บรรจุน้ ายาหารอยรั่วเติมน้ ามันหล่อลื่นบริ การบารุ งรักษา แก้ไขข้อขัดข้องและประมาณราคาค่าบริ การ
2101-2104

งานบารุ งรักษารถยนต์

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตรวจสภาพ และบารุ งรักษารถยนต์
2. บริ การ บารุ งรักษา ประเมินเวลาและราคาค่าบริ การ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดล้อม

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาช่างยนต์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

38
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบารุ งรักษารถยนต์ตามกาหนดเวลาและระยะทาง
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการประเมินเวลาและราคาค่าบริ การ
3. ตรวจสภาพส่ วนประกอบต่างๆของรถยนต์
4. ล้างและทาความสะอาดส่ วนประกอบต่างๆของรถยนต์
5. บารุ งรักษารถยนต์ตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตรวจสภาพทัว่ ไป การบริ การหม้อน้ า น้ ามันเครื่ อง กรองน้ ามันเครื่ องน้ ามัน
เกียร์น้ ามันเฟื องท้ายน้ ามันเบรกคลัตช์กรองอากาศกรองเชื้อเพลิงสายพานแบตเตอรี่ ลูกหมากล้อ ยางสารเคมีต่างๆ
ที่ใช้ลา้ งทาความสะอาดอุปกรณ์และการบารุ งรักษารถยนต์
2101-2105

การขับรถยนต์

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกฎจราจรการเตรี ยมการก่อนการขับรถยนต์และการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย
2. ขับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยตามกฎจราจร
3. มีกิจนิสยั ในการขับรถยนต์มีมารยาทในการขับรถยนต์และคานึงถึงกฎจราจร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการขับรถยนต์และกฎจราจร
2. บารุ งรักษารถยนต์ประจาวันตามคู่มือ
3. ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งานตามคู่มือกาหนด
4. ขับรถยนต์ในสถานการณ์เสมือนจริ งตามกฎจราจร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกฎจราจรเครื่ องหมายจราจร การควบคุมบังคับรถยนต์ตรวจสภาพรถยนต์ การขับ
รถยนต์ในสภาวะต่างๆการออกรถชะลอความเร็ วหยุดรถ จอดรถขับรถอย่างปลอดภัยตามกฎจราจร มารยาทในการ
ขับรถยนต์และการบารุ งรักษารถยนต์
2101-2106

งานวัดละเอียดช่ างยนต์

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอ่านการใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมือวัดละเอียด
2. ใช้เครื่ องมือวัดละเอียดตรวจวัดชิ้นส่ วนต่างๆในงานช่างยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการใช้เครื่ องมือวัดละเอียดในงานเครื่ องกล
2. ใช้ปรับตั้งบารุ งรักษาเครื่ องมือวัดละเอียดในงานเครื่ องกล
3. ตรวจสอบชิ้นส่ วนต่างๆของเครื่ องยนต์
4. วิเคราะห์สภาพของชิ้นส่ วนเครื่ องยนต์จากการใช้งาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการอ่านค่า การใช้เครื่ องมือวัดละเอียดตรวจวัดชิ้นส่ วนและบารุ งรักษาเครื่ องมือ
วัดละเอียดในงานช่างยนต์
2101-2107

คณิตศาสตร์ ยานยนต์

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการคานวณเกี่ยวกับงานยานยนต์
2. คานวณหาค่าที่ตอ้ งใช้ในงานยานยนต์
3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ยานยนต์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคานวณในงานยานยนต์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบหน่วยที่ใช้คานวณในงานยานยนต์
3. ประยุกต์สูตรทางคณิ ตศาสตร์มาใช้คานวณในงานยานยนต์
4. คานวณสมรรถนะเครื่ องยนต์
5. คานวณระบบส่ งกาลังรถยนต์
6. คานวณระบบเครื่ องล่างรถยนต์
7. คานวณความเร็ วรถยนต์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคานวณเกี่ยวกับงานยานยนต์ ระบบหน่วย ความเร็ วรถยนต์ สมรรถนะของ
เครื่ องยนต์ ระบบส่ งกาลังและเครื่ องล่างรถยนต์
2101-2108

กลศาสตร์ ยานยนต์

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักกลศาสตร์และการประยุกต์ในงานยานยนต์
2. คานวณหาค่าที่ตอ้ งใช้ในงานยานยนต์
3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกลศาสตร์ยานยนต์
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคานวณกลศาสตร์ยานยนต์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบหน่วยที่ใช้คานวณในงานยานยนต์
3. ประยุกต์สูตรทางคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้คานวณในงานยานยนต์
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการคานวณทางด้านกลศาสตร์ยานยนต์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบแรงการสมดุลการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงการเคลื่อนที่ในแนวโค้งความเสี ยดทาน
ความเร็ วงาน พลังงาน ความเค้นและความเครี ยดของวัสดุ
2101-2109

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

2- 3- 3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2. ตรวจสภาพบารุ งรักษา ระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิงเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
2. ตรวจสอบข้อขัดข้องและบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ของระบบฉี ดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนและดีเซล
3. วิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของระบบฉี ดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนและดีเซลตามหลักการ
4. ปรับแต่งเครื่ องยนต์ระบบฉี ดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีนและดีเซลตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางานของระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิ กส์ในเครื่ องยนต์แก๊สโซลีน
และดีเซล การตรวจสภาพและบารุ งรักษาระบบฉี ดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
2101-2110

งานไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมรถยนต์

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของระบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ควบคุมรถยนต์
2. ตรวจสภาพ บารุ งรักษา ระบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ควบคุมรถยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานระบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์
2. ถอดประกอบระบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจสอบข้อขัดข้องและบารุ งรักษาระบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์
4. วิเคราะห์ขอ้ ขัดข้องของระบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ควบคุมรถยนต์ตามคู่มือ
5. ซ่อมระบบระบบไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับหลักการทางาน โครงสร้าง อุปกรณ์ วงจรไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์ ควบคุ ม
รถยนต์ ระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบการทรงตัว ระบบป้ องกันการลื่นไถล ระบบความปลอดภัย การใช้
เครื่ องมือตรวจสภาพและบารุ งรักษา
2101-2111

งานตัวถังและพ่ นสี รถยนต์

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือในงานตัวถังและพ่นสี รถยนต์
2. ใช้เครื่ องมือทาการปรับปรุ งสภาพตัวถังและสี รถยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัย
และรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจาแนกชนิดประเภทการนาไปใช้งานขั้นตอนการซ่อมสี รถยนต์
2. เตรี ยมผิวงานด้วยกรรมวิธีตามกระบวนการซ่อมสี รถยนต์
3. พ่นสี รองพื้นพ่นสี ทบั หน้าขัดสี และติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับรถยนต์
4. ประมาณราคางานซ่อมสี รถยนต์ตามหลักการ
5. บารุ งรักษาอุปกรณ์ เครื่ องมืองานตัวถังและพ่นสี รถยนต์หลังการใช้งานตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมืองานตัวถังและพ่นสี รถยนต์ การเคาะขึ้นรู ปการปะผุตวั ถัง
การลอกสี โป๊ วสี การขัดเตรี ยมผิวงาน การพ่นสี การขัดสี และการประมาณราคาค่าบริ การ
2101-2112

การจัดการศู นย์ บริการรถยนต์

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการดาเนินงานของศูนย์บริ การรถยนต์
2. เข้าใจวิธีการการดาเนินงานของศูนย์บริ การรถยนต์
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึกในการรักษา
สภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการดาเนินงานศูนย์บริ การรถยนต์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายสิ่ งแวดล้อมเพื่อดาเนิ นงานศูนย์บริ การรถยนต์
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกลยุทธ์การขายเพื่อดาเนินงานศูนย์บริ การรถยนต์
4. วางแผนและจัดการศูนย์บริ การรถยนต์ตามหลักของการจัดการศูนย์บริ การรถยนต์
5. ประมาณราคาค่าบริ การคานวณภาษีของศูนย์บริ การรถยนต์
6.จัดระบบการทางานของบุคลากรให้เป็ นไปตามกฎหมายแรงงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการดาเนินงานศูนย์บริ การรถยนต์ หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะของบุคลากร
ในศูนย์บริ การรถยนต์ กฎหมายแรงงานกฎหมายสิ่ งแวดล้อม การคานวณภาษี การบริ หารงานอะไหล่
การประมาณราคาและกลยุทธ์การขาย
2101-2113

งานประดับยนต์

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกระบวนการงานประดับยนต์และการประมาณราคา
2 ใช้เครื่ องมือเลือกใช้วสั ดุในงานประดับยนต์
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการงานประดับยนต์
2. ติดฟิ ล์มกรองแสงและสติกเกอร์รถยนต์
3. สร้างชิ้นงานและอุปกรณ์เพื่อการตกแต่งรถยนต์
4. ติดตั้งระบบเครื่ องเสี ยงและอุปกรณ์ป้องกันการขโมยรถยนต์
5. ประมาณราคาค่าบริ การงานประดับยนต์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือประดับยนต์ การติดฟิ ล์มกรองแสงสติกเกอร์ถอดและติดตั้งระบบ
เครื่ องเสี ยง อุปกรณ์ป้องกันการขโมย อุปกรณ์ตกแต่ง อุปกรณ์อานวยความสะดวกและการประมาณราคาค่าบริ การ
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2101-2114

งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเครื่องยนต์

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกระบวนการถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่ วนปั๊มและหัวฉี ด
2. เปลี่ยนชิ้นส่ วน ปรับแต่งปั๊ ม หัวฉี ด
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทดสอบปั๊มและหัวฉี ด
2. ตรวจสภาพปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงและหัวฉี ด
3. ถอดประกอบปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงและหัวฉี ดตามคู่มือ
4. เปลี่ยนชิ้นส่ วนปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิงและหัวฉี ด
5. ปรับแต่งปั๊ มน้ ามันเชื้อเพลิงและหัวฉี ดตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือ เครื่ องมือพิเศษ ถอดประกอบเปลี่ยนชิ้นส่ วน ปรับแต่งปั๊ ม
หัวฉี ดตรวจสภาพและทดสอบ
2101-2115

งานบริการรถยนต์ 1

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1 เข้าใจกระบวนการบริ การรถยนต์และการประมาณราคาค่าบริ การ
2. บริ การและประมาณราคาค่าบริ การ
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การรถยนต์ 1
2. บริ การรถยนต์ตามหลักและกระบวนการ
3. ประมาณราคาค่าบริ การรถยนต์ 1
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการบริ การรถยนต์และประมาณราคาค่าบริ การ หรื อฝึ กงานในสถาน
ประกอบการ
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2101-2116

งานบริการรถยนต์ 2

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกระบวนการบริ การรถยนต์และการประมาณราคาค่าบริ การ
2. บริ การและประมาณราคาค่าบริ การ
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การรถยนต์ 2
2. บริ การรถยนต์ตามหลักและกระบวนการ
3. ประมาณราคาค่าบริ การรถยนต์ 2
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการบริ การรถยนต์และประมาณราคาค่าบริ การ หรื อฝึ กงานในสถาน
ประกอบการ
2101-2117

งานบริการรถยนต์ 3

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกระบวนการบริ การรถยนต์และการประมาณราคาค่าบริ การ
2. บริ การและประมาณราคาค่าบริ การรถยนต์
3. เพื่อให้มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การรถยนต์ 3
2. บริ การรถยนต์ตามหลักและกระบวนการ
3. ประมาณราคาค่าบริ การรถยนต์ 3
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการบริ การรถยนต์และประมาณราคาค่าบริ การหรื อฝึ กงานในสถาน
ประกอบการ
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สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
2101-2201

งานเครื่องต้ นกาลังอุตสาหกรรม

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของเครื่ องต้นกาลังดีเซล
2. ถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่ วนเครื่ องต้นกาลังดีเซล
3. ตรวจซ่อม บารุ งรักษาและปรับแต่งเครื่ องต้นกาลังดีเซล
4. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานการบารุ งรักษาเครื่ องต้นกาลังดีเซล
2. ถอดประกอบเครื่ องต้นกาลังดีเซลตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจซ่อมและปรับแต่งระบบเครื่ องต้นกาลังดีเซลตามคู่มือ
4. บารุ งรักษาเครื่ องต้นกาลังดีเซลตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่ องต้นกาลัง การถอดประกอบ ตรวจซ่อมปรับแต่งและ
บารุ งรักษาระบบฉี ดเชื้อเพลิงระบบประจุอากาศ ระบบไอดี ระบบไอเสี ย ระบบหล่อลื่นระบบระบายความร้อน
เครื่ องควบคุมความเร็ วระบบสตาร์ทและช่วยสตาร์ทของเครื่ องต้นกาลังดีเซล
2101-2202
งานบารุ งรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
1-6-3
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
2. ถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
3. ตรวจซ่อมและบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรม
2. ถอดประกอบเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมตามหลักการและกระบวนการ
3. ตรวจซ่อมและบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลอุตสาหกรรมตามคู่มือ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาช่างยนต์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

46
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางานการถอดประกอบ ตรวจสภาพและบารุ งรักษาเครื่ องอัดอากาศ
เครื่ องสูบเครื่ องกาเนิดไอน้ ากังหันลม กังหันแก๊ส กังหันน้ า กังหันไอน้ า มอเตอร์ไฟฟ้ า เยนเนอเรเตอร์และอุปกรณ์
ควบคุมความปลอดภัย
2101-2203

งานเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม

2–3-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่ วนระบบเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
3. ติดตั้งและบารุ งรักษาระบบเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานติดตั้งบารุ งรักษาเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
2. ถอดประกอบอุปกรณ์เครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศตามหลักและกระบวนการ
3. ติดตั้งและบารุ งรักษาระบบเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางานการถอดประกอบ ตรวจสภาพอุปกรณ์เครื่ องทาความเย็นและปรับ
อากาศอุตสาหกรรม ทาสุ ญญากาศและเติมสารทาความเย็นต่อวงจรไฟฟ้ าควบคุมอุปกรณ์ ติดตั้งและบารุ งรักษา
ระบบเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
2101-2204

งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของเครื่ องมือกลเครื่ องกลอุตสาหกรรม
2. ใช้เครื่ องมือวัดละเอียดและเครื่ องมือกลเครื่ องกลอุตสาหกรรมในการปรับปรุ งสภาพชิ้นส่ วน
3. บารุ งรักษาเครื่ องมือวัดละเอียดและเครื่ องมือกลเครื่ องกลอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานและบารุ งรักษาเครื่ องมือกลเครื่ องกลอุตสาหกรรม
2. ปรับปรุ งสภาพชิ้นส่ วนเครื่ องกลอุตสาหกรรมด้วยเครื่ องมือกลตามหลักและกระบวนการ
3. ใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมือวัดละเอียดตามหลักและกระบวนการ
4. บารุ งรักษาเครื่ องมือกลตามคู่มือ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตรวจสภาพชิ้นส่ วนการใช้เครื่ องมือวัดละเอียด การใช้เครื่ องมือกลปรับปรุ ง
สภาพชิ้นส่ วนการบารุ งรักษาเครื่ องมือวัดละเอียดและเครื่ องมือกลเครื่ องกลอุตสาหกรรม
2101-2205

งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

2- 3- 3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือวัดอุตสาหกรรม
2. ใช้และบารุ งรักษาเครื่ องมือวัดอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมือวัดอุตสาหกรรม
2. วัดและสอบเทียบเครื่ องมือวัดในงานอุตสาหกรรมตามหลักและกระบวนการ
3. บารุ งรักษาเครื่ องมือวัดอุตสาหกรรมตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการวัดความดันความเร็ วอัตราการไหลความชื้นอุณหภูมิความถ่วงจาเพาะความ
หนาแน่นความหนืดความเป็ นกรดเป็ นด่างระดับเสี ยง กาลังงานไฟฟ้ าสอบเทียบและบารุ งรักษาเครื่ องมือวัดในงาน
อุตสาหกรรม
2101-2206

งานส่ งถ่ ายกาลัง

2 - 3- 3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของอุปกรณ์ในงานส่ งถ่ายกาลัง
2. ถอดประกอบและบารุ งรักษาอุปกรณ์ในระบบส่ งถ่ายกาลัง
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการส่ งถ่ายกาลัง
2. ถอดประกอดอุปกรณ์ในระบบส่ งถ่ายกาลังตามหลักและกระบวนการ
3. บารุ งรักษาระบบส่ งถ่ายกาลังตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางาน การขับเชิงกล การเคลื่อนที่และความเร็ วของเฟื องโซ่
ลูกเบี้ยว สายพาน คับปลิ้ง ข้อต่อเพล้าและการบารุ งรักษา
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2101-2207

งานเขียนแบบเครื่องกลด้ วยคอมพิวเตอร์

2 - 3- 3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเขียนแบบเครื่ องกลโดยใช้คอมพิวเตอร์
2. เขียนแบบเครื่ องกลโดยใช้คอมพิวเตอร์
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่ องกลด้วยคอมพิวเตอร์
2. เขียนแบบเครื่ องกลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามหลักและกระบวนการ
3. บารุ งรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมพื้นฐานชุดคาสัง่ การเขียนแบบภาพ 2 มิติ 3 มิติ การแสดงภาพ
การจัดไฟล์การพิมพ์ การพล๊อตและการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
2101-2208

คณิตศาสตร์ เครื่องกล

3–0-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการคานวณเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์เครื่ องกล
2. คานวณหาค่าที่ตอ้ งใช้ในงานเครื่ องกล
3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์เครื่ องกล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการคานวณคณิ ตศาสตร์เครื่ องกล
2. คานวณความยาวพื้นที่ปริ มาตรและน้ าหนักของวัสดุรูปทรงต่างๆตามหลักการ
3. คานวณอัตราทดของเครื่ องจักรกลตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคานวณ ความยาวพื้นที่ ปริ มาตรและน้ าหนักของวัสดุรูปทรงต่างๆ ความเร็ วอัตรา
ทดของเครื่ องจักรกล การประยุกต์ใช้ในงานเครื่ องกล
2101-2209
เครื่องกาเนิดไอน้า
2 - 0- 2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของเครื่ องกาเนิดไอน้ าและอุปกรณ์
2. เข้าใจการนาไอน้ าไปใช้ในงานอุตสาหกรรม
3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเครื่ องกาเนิดไอน้ า
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่ องกาเนิดไอน้ าและอุปกรณ์ประกอบ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการของกระบวนการนาไอน้ าไปใช้ในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิธีการบารุ งรักษาและอุปกรณ์ประกอบเครื่ องกาเนิดไอน้ า
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่ องกาเนิดไอน้ าตามข้อกาหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประเภทหลักการทางานและการบารุ งรักษาเครื่ องกาเนิดไอน้ า เตาและอุปกรณ์การเผาไหม้
ระบบการกาจัดขี้เถ้า ระบบน้ าเลี้ยงระบบไอน้ าและการนาไปใช้งาน อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย
และกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่ องกาเนิดไอน้ า
2101-2210

เครื่องสู บและเครื่องอัดอากาศ

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของเครื่ องสูบและเครื่ องอัดอากาศ
2. เข้าใจการบารุ งรักษาเครื่ องสูบและเครื่ องอัดอากาศ
3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเครื่ องสูบและเครื่ องอัด
อากาศ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานเครื่ องสูบและเครื่ องอัดอากาศ
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับวิธีการแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่ องสูบและเครื่ องอัดอากาศ
3. จัดทาตารางการบารุ งรักษาเครื่ องสูบและเครื่ องอัดอากาศตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทางาน ส่ วนประกอบและการบารุ งรักษา อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยของเครื่ อง
สูบและเครื่ องอัดอากาศ
2101-2211

งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 1

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบริ การงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม
2. เข้าใจการบริ การงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม 1
2. บริ การงานเครื่ องกลอุตสาหกรรมตามหลักและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ การงานเครื่ องกลอุตสาหกรรมหรื อฝึ กงานในสถานประกอบการ
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2101-2212

งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 2

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบริ การงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม
2. เข้าใจการบริ การงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม 2
2. บริ การงานเครื่ องกลอุตสาหกรรมตามหลักและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ การงานเครื่ องกลอุตสาหกรรมหรื อฝึ กงานในสถานประกอบการ
2101-2213

งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม 3

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการบริ การงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม
2. เข้าใจการบริ การงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การงานเครื่ องกลอุตสาหกรรม 3
2. บริ การงานเครื่ องกลอุตสาหกรรมตามหลักและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ การงานเครื่ องกลอุตสาหกรรมหรื อฝึ กงานในสถานประกอบการ
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สาขางานเครื่องกลเรือ
2101-2301

งานติดตั้งเครื่องยนต์ เรือ

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อการขยายแบบชิ้นส่ วนส่ วนประกอบในการติดตั้งเครื่ องยนต์
2. สามารถติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อและอุปกรณ์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อ
2. ขยายแบบงานติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อ
3. ติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อและอุปกรณ์ตามกระบวนการ
4. เทียบศูนย์เพลาใบจักรตามหลักการ
5. ทดสอบการเดินเรื อตามกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเลือกประเภทของเรื อ การเลือกเครื่ องยนต์ การขยายแบบงานติดตั้ง
เครื่ องยนต์ การติดตั้งแท่นเครื่ องยนต์ หูรับเครื่ องยนต์กระบอกเพลา เพลาใบจักร หางเสื อ ระบบน้ าหล่อเย็น ระบบ
ไอเสี ย ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงอุปกรณ์ควบคุมเครื่ องยนต์ การเทียบศูนย์เพลาใบจักรและการทดสอบการเดินเรื อ
2101-2302

งานซ่ อมเครื่องยนต์ เรือ

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการตรวจซ่อมและการวิเคราะห์เครื่ องยนต์เรื อ
2. มีทกั ษะในการซ่อมเครื่ องยนต์เรื อรวมทั้งประมาณราคาค่าบริ การ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตรวจซ่อมเครื่ องยนต์เรื อ
2. ตรวจหาข้อขัดข้องเครื่ องยนต์เรื อตามหลักการ
3. ปรับปรุ งสภาพเครื่ องยนต์เรื อตามคู่มือ
4. ทดสอบประสิ ทธิ ภาพเครื่ องยนต์เรื อตามกระบวนการ
5. ประมาณราคาค่าบริ การการซ่อมเครื่ องยนต์เรื อ

หลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

สาขาวิชาช่างยนต์

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

52
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการหาข้อขัดข้องโดยใช้การตรวจพินิจและการใช้เครื่ องมือพิเศษปรับปรุ งสภาพ
ทดสอบประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องยนต์เรื อและการประมาณราคาค่าบริ การ
2101-2303

งานส่ งกาลังเรือ

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการทางานระบบส่ งกาลังโซ่สายพานคลัตช์เกียร์เรื อเพลาใบจักรกระบอกเพลาหางเสื อ
2. สามารถแก้ไขข้อขัดข้องและบารุ งรักษาระบบส่ งกาลังเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการระบบส่ งกาลังเรื อ
2. ถอดประกอบระบบส่ งกาลังเรื อตามกระบวนการ
3. แก้ไขข้อขัดข้องระบบส่ งกาลังเรื อตามหลักการ
4. บารุ งรักษาระบบส่ งกาลังเรื อตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ การระบบส่ งกาลังโซ่สายพานคลัตช์เกียร์เรื อเพลาใบจักรกระบอกเพลา
หางเสื อการถอดประกอบแก้ไขข้อขัดข้องและบารุ งรักษาระบบส่ งกาลังเรื อ
2101-2304

งานไฟฟ้ าเรือ

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา
1. มีความเข้าใจหลักการวิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องไฟฟ้ าเรื อ
2. มีทกั ษะในการแก้ไขข้อขัดข้องไฟฟ้ าเรื อรวมทั้งประมาณราคาค่าบริ การ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ าเรื อ
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ าเรื อตามหลักการ
3. เดินสายไฟฟ้ าเรื อตามกระบวนการ
4. แก้ไขข้อขัดข้องอุปกรณ์ไฟฟ้ าเรื อตามกระบวนการ
5. ประมาณราคาค่าบริ การการซ่อมระบบไฟฟ้ าเรื อ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือวัดไฟฟ้ าการแก้ไขข้อขัดข้องอุปกรณ์ไฟฟ้ าเรื อเครื่ องกลไฟฟ้ า
แผงควบคุมไฟฟ้ าการประจุไฟฟ้ าและการเดินสายไฟในท่อและประมาณราคาค่าบริ การ
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2101-2305

งานอ่ านแบบขยายแบบเรือ

1 - 2- 2

จุดประสงค์ รายวิชา
1. มีความเข้าใจหลักการอ่านแบบขยายแบบส่ วนประกอบโครงสร้างเรื ออุปกรณ์ติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อ
2. สามารถอ่านแบบขยายแบบส่ วนประกอบโครงสร้างเรื ออุปกรณ์ติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบขยายแบบเรื อ
2. เขียนแบบ ขยายแบบส่ วนประกอบโครงสร้างและอุปกรณ์ติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อ
3. ร่ างแบบจากหุ่ นจาลองเรื อตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานเขียนแบบภาพย่อขยายส่ วนประกอบโครงสร้างเรื ออุปกรณ์ติดตั้งเครื่ องยนต์
เรื อการอ่านแบบและร่ างแบบจากหุ่นจาลองเรื อ
2101-2306

งานท่ อในเรือ

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการติดตั้งอุปกรณ์งานท่อการเขียนแบบแผ่นคลี่ท่อ
2. สามารถติดตั้งอุปกรณ์งานท่อและเขียนแบบแผ่นคลี่ท่อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการติดตั้งอุปกรณ์งานท่อในเรื อ
2. ติดตั้งอุปกรณ์งานท่อในเรื อตามกระบวนการ
3. เขียนแบบแผ่นคลี่ท่อในเรื อตามหลักการ
4. อ่านผังการเดินท่อในเรื อตามหลักการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์งานท่อตัดทาเกลียวประกอบหน้าแปลนดัดเย็นงานเขียน
แบบแผ่นคลี่ท่องอการทาอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวและการอ่านผังการเดินท่อ
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2101-2307

งานเครื่องสู บ

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการทางานของเครื่ องสูบการออกแบบการเลือกขนาด
2. มีทกั ษะในการถอดประกอบและทดสอบการทางานเครื่ องสู บประเภทต่างๆ
3. สามารถบารุ งรักษาบริ การระบบเครื่ องสูบท่อและวาล์ว
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานการออกแบบและการเลือกขนาดเครื่ องสูบ
2. ถอดประกอบและติดตั้งอุปกรณ์เครื่ องสูบตามกระบวนการ
3. ทดสอบการทางานเครื่ องสูบตามหลักการ
4. แก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องสูบตามหลักการ
5. บารุ งรักษาเครื่ องสูบและอุปกรณ์ตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางานการถอดประกอบการทดสอบการทางานการออกแบบการเลือก
ขนาดการติดตั้งเครื่ องสูบระบบท่อวาล์วชนิดต่างๆการบารุ งรักษาและการแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่ องสูบ
2101-2308

งานเดินเรือกล

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจกฎการเดินเรื อในน่านน้ าไทย
2. มีความเข้าใจการอ่านแผนที่เข็มทิศและสัญญาณต่างๆที่เกี่ยวกับการเดินเรื อ
3. มีทกั ษะการเดินเรื อในน่านน้ าไทย
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎการเดินเรื อในน่านน้ าไทย
2. อ่านแผนที่เข็มทิศและสัญญาณต่างๆตามหลักการ
3. ปฏิบตั ิการเดินเรื อกลตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเดินเรื อตามกฎการเดินเรื อในน่านน้ าไทยการอ่านแผนที่เข็มทิศสัญญาณไฟ
ทุ่นเครื่ องหมายทุ่นสัญญาณรวมทั้งกฎความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการเดินเรื อกลและการช่วยชีวิตคนบนเรื อ
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2101-2309

งานเครื่องทาความเย็นและปรับอากาศเรือ

1- 6- 3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการติดตั้งเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศเรื อ
2. สามารถติดตั้งแก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานการติดตั้งเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศเรื อ
2. ถอดประกอบอุปกรณ์เครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศเรื อตามหลักการ
3. แก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศเรื อตามกระบวนการ
4. บริ การระบบเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศเรื อตามหลักการและกระบวนการ
5. บารุ งรักษาระบบเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศเรื อตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์เครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศเรื อการทาสุ ญญากาศเติมสาร
ทาความเย็นตรวจหารอยรั่วเติมน้ ามันหล่อลื่นหาข้อขัดข้องตรวจซ่อมอุปกรณ์ในระบบปรับอากาศและการประมาณ
ราคาค่าบริ การ
2101-2310

งานเครื่องกลเรือประมง

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการบริ การและติดตั้งเครื่ องกลเรื อประมง
2. มีทกั ษะในการบริ การและติดตั้งเครื่ องกลเรื อประมง
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการบริ การและติดตั้งเครื่ องกลเรื อประมง
2. ติดตั้งอุปกรณ์เครื่ องกลเรื อประมงตามหลักการและกระบวนการ
3. บริ การเครื่ องยนต์และอุปกรณ์เครื่ องกลเรื อประมงตามหลักการและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ การเครื่ องยนต์เรื อการดัดแปลงติดตั้งอุปกรณ์ระบบกว้านระบบส่ งกาลัง
และระบบบังคับเลี้ยวของเรื อประมง
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2101-2311

งานเขียนแบบเครื่องกลเรือ

1 - 2- 2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการเขียนแบบเครื่ องกลเรื อ
2. สามารถเขียนแบบเครื่ องกลเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเครื่ องกลเรื อ
2. เขียนแบบภาพประกอบเครื่ องกลเรื อตามหลักการเขียนแบบเครื่ องกลเรื อ
3. เขียนแบบภาพแยกชิ้นภาพตัดอุปกรณ์เครื่ องกลเรื อตามหลักการเขียนแบบเครื่ องกลเรื อ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานชิ้นส่ วนและผิวงานเครื่ องกลเครื่ องกลเรื อการเขียนแบบ
ภาพประกอบภาพแยกชิ้นภาพตัดและการออกรายการวัสดุอุปกรณ์ติดตั้งเครื่ องยนต์เรื อ
2101-2312

การบริหารองค์ กรเรือ

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเรื อในแต่ละตาแหน่งและการประสานงานระหว่างเรื อกับ
สานักงานควบคุมเรื อ
2. สามารถประสานงานกับผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในเรื อและสานักงานควบคุมเรื อ
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูท้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบและสามารถร่ วมงานได้ดีกบั ผูเ้ กี่ยวข้องในองค์กรเรื อ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละตาแหน่งในเรื อ
2 แสดงความรู ้เกี่ยวกับการประสานงานระหว่างเรื อและสานักงานควบคุมเรื อ
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการให้และการขอความช่วยเหลือ การปฏิบตั ิงานในเรื อ
4. แสดงความรู ้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั ิงานในเรื อ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการปฏิบตั ิงานในเรื อบทบาทหน้าที่ของผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละตาแหน่งใน
เรื อการให้และขอความช่วยเหลือในการปฏิบตั ิงานเรื อสายการบังคับบัญชาการสนับสนุนและประสานงานระหว่าง
เรื อกับสานักงานควบคุมเรื องานธุรกรรมเรื อและงานที่เกี่ยวข้อง
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2101-2313
งานบารุ งรักษาและบริการเครื่องกลเรือ
0-6-2
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการบริ การเครื่ องกลเรื อและการประมาณราคาค่าบริ การ
2. มีความสามารถในการบริ การและประมาณราคาค่าบริ การงานเครื่ องกลเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การและบารุ งรักษาเครื่ องกลเรื อ
2. บารุ งรักษาและบริ การเครื่ องกลเรื อตามหลักการและกระบวนการ
3. ประมาณราคาค่าบริ การงานเครื่ องกลเรื อ
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ การ การบารุ งรักษา และการประมาณราคาค่าบริ การงานเครื่ องกลเรื อ
2101-2314

งานบริการเครื่องกลเรือ 1

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการบริ การเครื่ องกลเรื อและการประมาณราคาค่าบริ การ
2. มีความสามารถในการบริ การและประมาณราคาค่าบริ การงานเครื่ องกลเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การงานเครื่ องกลเรื อ 1
2. บริ การงานเครื่ องกลเรื อตามหลักการและกระบวนการ
3. ประมาณราคาค่าบริ การงานเครื่ องกลเรื อ 1
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการบริ การและประมาณราคาค่าบริ การงานเครื่ องกลเรื อ
2101-2315

งานบริการเครื่องกลเรือ 2

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการบริ การเครื่ องกลเรื อและการประมาณราคาค่าบริ การ
2. มีความสามารถในการบริ การและประมาณราคาค่าบริ การงานเครื่ องกลเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การงานเครื่ องกลเรื อ 2
2. บริ การงานเครื่ องกลเรื อตามหลักการและกระบวนการ
3. ประมาณราคาค่าบริ การงานเครื่ องกลเรื อ2
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการบริ การและประมาณราคาค่าบริ การงานเครื่ องกลเรื อ
2101-2316

งานบริการเครื่องกลเรือ 3

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการบริ การเครื่ องกลเรื อและการประมาณราคาค่าบริ การ
2. มีความสามารถในการบริ การและประมาณราคาค่าบริ การงานเครื่ องกลเรื อ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานด้วยความเป็ นระเบียบสะอาดประณี ตปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบริ การงานเครื่ องกลเรื อ 3
2. บริ การงานเครื่ องกลเรื อตามหลักการและกระบวนการ
3. ประมาณราคาค่าบริ การงานเครื่ องกลเรื อ3
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิการบริ การและประมาณราคาค่าบริ การงานเครื่ องกลเรื อ
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สาขางานเครื่องกลเกษตร
2101-2401

งานเครื่องยนต์ เล็กเพือ่ การเกษตร

1–3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางาน หน้าที่ระบบของเครื่ องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
2. ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่ วน การบริ การและบารุ งรักษาเครื่ องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานเครื่ องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
2. ถอดประกอบเครื่ องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรตามคู่มือ
3. ปรับแต่งเครื่ องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรตามคู่มือ
4. บารุ งรักษาเครื่ องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรตามคู่มือ
5. วิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหน้าที่ หลักการทางานการถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์เล็ก
แก๊สโซลีนและดีเซลทั้ง 2 จังหวะและ 4 จังหวะ รวมถึงวิธีการใช้และการบารุ งรักษาเครื่ องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร
2101-2402

งานแทรกเตอร์

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจชนิด ประเภท ของฟาร์มแทรกเตอร์และรถไถเดินตาม
2. เข้าใจการทางานของระบบต่างๆในฟาร์มแทรกเตอร์
3. รู ้เรื่ องอุบตั ิเหตุ การป้ องกัน การใช้ค่มู ือของฟาร์มแทรกเตอร์
4. บารุ งรักษาของระบบต่างๆในฟาร์มแทรกเตอร์
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของรถแทรกเตอร์
2. ปรับแต่งระบบต่างๆของรถแทรกเตอร์ตามคู่มือ
3. วิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องของรถแทรกเตอร์ตามคู่มือ
4. บารุ งรักษารถแทรกเตอร์ก่อนและหลังการใช้งานตามคู่มือ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับชนิด หน้าที่ ส่ วนประกอบ หลักการทางานการบารุ งรักษา ระบบเครื่ องยนต์
ระบบไฟฟ้ า ระบบส่ งกาลัง ระบบบังคับเลี้ยวและระบบไฮดรอลิกส์ตามคู่มือการใช้งานของรถแทรกเตอร์
2101-2403

งานขับแทรกเตอร์

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเกี่ยวกับระบบต่างๆของฟาร์มแทรกเตอร์
2. รู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบของรถฟาร์มแทรกเตอร์
3. รู ้สญ
ั ญาณมือ กฎจราจร การป้ องกันอุบตั ิเหตุที่จะเกิดกับรถฟาร์มแทรกเตอร์
4. รู ้วิธีการบารุ งรักษาแทรกเตอร์เบื้องต้น
5. มีทกั ษะ การขับ การใช้งานของรถฟาร์มแทรกเตอร์
6. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการขับรถแทรกเตอร์
2. บารุ งรักษารถแทรกเตอร์ตามคู่มือ
3. ตรวจสอบสภาพรถแทรกเตอร์ก่อนการใช้งาน
4. ขับรถแทรกเตอร์ตามสถานการณ์
5. ต่อพ่วงอุปกรณ์การเกษตรเข้ากับรถแทรกเตอร์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบต่างๆของรถฟาร์มแทรกเตอร์ อุปกรณ์ประกอบรถฟาร์มแทรกเตอร์ การ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุ การใช้สญ
ั ญาณมือ กฎจราจรและการบารุ งรักษาฟาร์มแทรกเตอร์เบื้องต้น
2101-2404

งานเครื่องจักรกลงานพืช

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจโครงสร้าง ชิ้นส่ วน การทางานของเครื่ องปลูก เครื่ องมือบารุ งรักษาและเครื่ องเก็บเกี่ยวงาน
เครื่ องจักรกลงานพืช
2. บารุ งรักษา การแก้ไขข้อขัดข้องและประยุกต์ใช้เครื่ องมือเครื่ องจักรกลงานพืชตามคู่มือ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่ องจักรกลงานพืช
2. ประยุกต์และเลือกใช้เครื่ องมืองานเครื่ องจักรกลงานพืช
3. วิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องจักรกลงานพืชตามคู่มือ
4. บารุ งรักษาเครื่ องจักรกลงานพืชตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับโครงสร้างชิ้นส่ วนเครื่ องมือเครื่ องจักรกลงานพืช การทางานของเครื่ องปลูกชนิด
ต่างๆ บารุ งรักษา เครื่ องมือเก็บเกี่ยว การเลือกใช้ การปรับแต่ง การประยุกต์ใช้เครื่ องมือและการแก้ไขข้อขัดข้อง
เครื่ องจักรกลงานพืช
2101-2405

งานเครื่องจักรกลงานสั ตว์

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ประเภท หน้าที่ การใช้งานและการบารุ งรักษาเครื่ องต้นกาลัง
2. เลือกใช้การส่ งกาลัง การลาเลียง กลไกต่างๆของเครื่ องจักรกลงานสัตว์ปีก สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์น้ า
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานเครื่ องจักรกลงานสัตว์
2. ใช้งานเครื่ องจักรกลงานสัตว์ตามคู่มือ
3. วิเคราะห์และแก้ไขข้อขัดข้องเครื่ องจักรกลงานสัตว์ตามคู่มือ
4. บารุ งรักษาเครื่ องจักรกลงานสัตว์ตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับประเภท หน้าที่ การบารุ งรักษาเครื่ องต้นกาลัง การส่ งกาลัง การลาเลียง กลไก
ต่างๆของเครื่ องจักกล งานสัตว์ปีก งานสัตว์ใหญ่ งานสัตว์เล็ก งานสัตว์น้ าและวิเคราะห์แก้ไขข้อขัดข้อง
เครื่ องจักรกลงานสัตว์
2101-2406

งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจเรื่ องความสาคัญ ขอบข่ายการทาเกษตรด้วยเครื่ องมือเตรี ยมดิน
2. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดินกับเครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน
3. ใช้เครื่ องจักรกลไถเตรี ยมดินเพื่อการเพาะปลูก
4. แก้ปัญหาข้อบกพร่ อง ผลกระทบและการวางแผนเตรี ยมดินเพื่อการเพาะปลูก
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างดินกับเครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน
3. ถอดประกอบเครื่ องจักรกลเตรี ยมดินตามหลักการและกระบวนการ
4. ตรวจสภาพชิ้นส่ วนเครื่ องจักรเตรี ยมดินตามคู่มือ
5. ปรับแต่งและทดสอบเครื่ องจักรกลเตรี ยมดินตามคู่มือ
6.วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่ องของเครื่ องจักรกลเตรี ยมดินตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับความสาคัญ ขอบข่ายความรู ้ การทาการเกษตรด้วยเครื่ องจักรกลเตรี ยมดินแบบ
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างดินกับเครื่ องจักรกลเตรี ยมดิน การไถเตรี ยมดิน การแก้ไขข้อบกพร่ อง เครื่ องจักรกล
เตรี ยมดินและการวางแผนการเพาะปลูก
2101-2407

งานชลประทานเพือ่ การเกษตร

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเกษตรและความสาคัญของการชลประทาน
2. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ า พืชและการใช้น้ าของพืช
3. มีทกั ษะการให้น้ าแบบฉี ดฝอย ร่ องคู่ ปล่อยท่วมแปลงและแบบหยด
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการงานชลประทานเพื่อการเกษตรการทางานและการใช้งานของอุปกรณ์ใน
งานชลประทาน
2. ติดตั้งระบบการชลประทานเพื่อการเกษตรตามแผนผังที่กาหนด
3. ปรับแต่งและใช้งานชลประทานเพื่อการเกษตร
4. บารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ในงานชลประทานเพื่อการเกษตร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการเกษตรและชลประทาน ความสาคัญของงานชลประทาน ความสัมพันธ์
ระหว่างดิน น้ า พืช และการใช้น้ าของพืช การให้น้ าแบบฉี ดฝอย (Sprinkler) แบบร่ องคู่(Furrow) แบบปล่อยท่วม
แปลง(Border)แบบหยด(Drip Irrigation)ติดตั้งและการบารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์งานระบบการชลประทาน
เพื่อการเกษตร
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2101-2408

งานเครื่องสู บน้าและส่ งน้าเพือ่ การเกษตร

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้แบบและชนิดของเครื่ องสู บน้ า
2. รู ้ชนิดและการแบ่งประเภทของการสูบน้ าเพื่อการเกษตร
3. เลือกใช้เครื่ องสูบน้ าให้เหมาะสมกับแหล่งน้ า
4. บารุ งรักษาเครื่ องสูบน้ า
5. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานเครื่ องสูบและการส่ งน้ าเพื่อการเกษตร
2. เลือกใช้เครื่ องสูบน้ าและส่ งน้ าเหมาะสมกับแหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มและเพื่อการเกษตร
3. ถอดประกอบเครื่ องสูบน้ าเพื่อการเกษตรตามหลักการและกระบวนการ
4. ติดตั้งเครื่ องสูบและระบบส่ งน้ าเพื่อการเกษตรตามแผนผังที่กาหนด
5. แก้ไขข้อขัดข้องและบารุ งรักษาเครื่ องสูบน้ าและอุปกรณ์เพื่อการเกษตรตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานเครื่ องสูบน้ าและส่ งน้ าเพื่อการเกษตร แบบต่างๆ ชนิดการแบ่งประเภทของ
เครื่ องสูบน้ าเพื่อการเกษตร การเลือกใช้เครื่ องสูบน้ าให้เหมาะสมกับแหล่งน้ าที่ใช้ในฟาร์มและการบารุ งรักษา
เครื่ องสูบน้ าเพื่อการเกษตร
2101-2409

งานอาคารและสิ่ งก่ อสร้ างในฟาร์ ม

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการอ่านแบบและการสร้างอาคารและสิ่ งก่อสร้างในฟาร์ม
2. อ่านแบบและก่อสร้างอาคารในฟาร์ม
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบ การสร้างอาคารและสิ่ งก่อสร้างในฟาร์ม
2. อ่านแบบก่อสร้างอาคารและสิ่ งก่อสร้างในฟาร์ม
3. ก่อสร้างอาคารในฟาร์มและโรงเรื อนตามแบบที่กาหนด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการอ่านแบบก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารในฟาร์มและโรงเรื อนสาหรับสัตว์ปีก
สัตว์ใหญ่ สัตว์เล็กและสัตว์น้ า
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2101-2410

งานเครื่องต้ นกาลังเครื่องกลเกษตร

1-6-3

วิชาที่ต้องศึกษามาก่ อน:งานเครื่องยนต์ แก๊ สโซลีน,งานเครื่องยนต์ ดเี ซล
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของเครื่ องต้นกาลังเครื่ องกลเกษตร
2. ถอด ประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่ วนเครื่ องต้นกาลังเครื่ องกลเกษตร
3. ตรวจ ซ่อม บารุ งรักษาและปรับแต่งเครื่ องต้นกาลังเครื่ องกลเกษตร
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานเครื่ องต้นกาลังเครื่ องกลเกษตร
2. ถอดประกอบเครื่ องต้นกาลังเครื่ องกลเกษตรตามคู่มือ
3. ตรวจซ่อมระบบเครื่ องต้นกาลังเครื่ องกลเกษตรตามคู่มือ
4. ปรับแต่งระบบเครื่ องต้นกาลังเครื่ องกลเกษตรตามคู่มือ
5. แก้ไขข้อขัดข้องระบบเครื่ องต้นกาลังเครื่ องกลเกษตรตามคู่มือ
6. ประมาณราคาค่าบริ การงานเครื่ องต้นกาลังเครื่ องกลเกษตร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางาน การถอด ประกอบ ตรวจซ่อม ปรับแต่ง การบารุ งรักษาระบบ
เชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบจุดระเบิด ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสี ย ระบบควบคุมความเร็ ว
ระบบสตาร์ตและช่วยสตาร์ตของเครื่ องต้นกาลัง เครื่ องกลเกษตรแก๊สโซลีน ทั้ง 2 จังหวะ 4จังหวะและการประมาณ
ราคาค่าบริ การ
2101-2411

งานติดตั้งเครื่องต้ นกาลังและการถ่ ายทอดกาลัง

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานของเครื่ องต้นกาลังและการถ่ายทอดกาลังเครื่ องกลเกษตร
2. ติดตั้ง ใช้งานและบารุ งรักษาเครื่ องต้นกาลังและการถ่ายทอดกาลังเครื่ องกลเกษตร
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ต รอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของเครื่ องต้นกาลังและการถ่ายทอดกาลังเครื่ องกลเกษตร
2. ติดตั้ง ใช้งานเครื่ องต้นกาลังและการถ่ายทอดกาลังเครื่ องกลเกษตรตามคู่มือ
3. บารุ งรักษาเครื่ องต้นกาลังและการถ่ายทอดกาลังเครื่ องกลเกษตรตามคู่มือ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องต้นกาลังชนิดต่าง ๆ ชนิดของการส่ งกาลัง การกาหนดขนาดและการ
เลือกใช้เครื่ องต้นกาลัง การคานวณขนาดของเฟื องและพูลเล่ย ์ การติดตั้ง การใช้งานและการบารุ งรักษาเครื่ องต้น
กาลังและการถ่ายทอดกาลัง
2101-2412

งานเครื่องจักรกลโรงงานฟาร์ ม

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้งานและบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลโรงงานฟาร์ม
2. ใช้งานและบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลโรงงานฟาร์ม
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้งานและบารุ งรักษาเครื่ องจักรกลโรงงานฟาร์ม
2. ใช้งานเครื่ องจักรกลโรงงานฟาร์มตามคู่มือ
3. บารุ งรักษาเครื่ องจักรกลโรงงานฟาร์มตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องจักรกลสาหรับงานฟาร์ม เครื่ องเจาะ เครื่ องกลึง เครื่ องกัดโลหะ
เครื่ องเลื่อยกล เครื่ องเลื่อยสายพาน รวมถึงอุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์พิเศษต่างๆและการบารุ งรักษา
เครื่ องจักรกลสาหรับงานฟาร์ม
2101-2413

กลศาสตร์ เครื่องกลเกษตร

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักกลศาสตร์และการประยุกต์ในงานเครื่ องกลเกษตร
2. คานวณค่าต่างๆที่ตอ้ งใช้ในงานเครื่ องกลเกษตร
3. มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ประณี ต รอบคอบมีเจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกลศาสตร์
เครื่ องกลเกษตร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักกลศาสตร์และการประยุกต์ในงานกลศาสตร์เครื่ องกลเกษตร
2. คานวณค่าที่ตอ้ งใช้เกี่ยวกับงานกลศาสตร์เครื่ องกลเกษตร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบแรง การสมดุล การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง เส้นโค้ง ความเสี ยดทาน ความเร็ ว งาน
พลังงาน ความเค้น ความเครี ยดและการประยุกต์ใช้ในงานเครื่ องกลเกษตร
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2101-2414

คณิตศาสตร์ เครื่องกลเกษตร

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการประยุกต์คณิ ตศาสตร์ในงานเครื่ องกลเกษตร
2. คานวณค่าต่างๆที่ตอ้ งใช้ในงานเครื่ องกลเกษตร
3. มีความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์ประณี ต รอบคอบมีเจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ คณิ ตศาสตร์
เครื่ องกลเกษตร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการประยุกต์คณิ ตศาสตร์ในงานเครื่ องกลเกษตร
2. คานวณค่าและประยุกต์ใช้เกี่ยวกับงานคณิ ตศาสตร์เครื่ องกลเกษตร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคานวณ ระบบหน่วย ความจุ กาลังอัด ความดัน แรงบิด กาลังงาน สมรรถนะของ
เครื่ องยนต์ อัตราทด ความเร็ วรถยนต์ การส่ งกาลังและการประยุกต์ใช้งานเครื่ องกลเกษตร
2101-2415

งานขนถ่ ายผลิตผลการเกษตร

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจทฤษฎีเคมีของผลิตผลทางการเกษตร
2. รู ้ความเสี ยหายและการป้ องกันการเสี ยหายที่จะเกิดกับผลิตผลทางการเกษตร
3. เลือกใช้การส่ งกาลังและถ่ายทอดกาลังในการขนถ่ายผลิตผลการเกษตร
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับทฤษฎีเคมีของผลิตผลทางการเกษตรและการขนถ่ายผลิตผลการเกษตร
2. วิเคราะห์และแก้ปัญหาความเสี ยหายและการป้ องกันการเสี ยหายที่จะเกิดกับผลิตผลทางการเกษตร
3. เลือกใช้การส่ งกาลังและถ่ายทอดกาลังในการขนถ่ายผลิตผลการเกษตร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับทฤษฎีเคมีของผลิตผลทางการเกษตร ระบบการส่ งกาลังและการถ่ายทอดกาลัง
ด้วยของเหลว ข้อต่อชนิดต่างๆ การขับด้วยสายพาน โซ่ คลัตช์ เฟื อง ลูกเบี้ยวและการป้ องกันการเสี ยหายที่จะเกิด
กับผลิตผลทางการเกษตร
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2101-2416

งานสารวจเพือ่ การเกษตร

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. รู ้ถึงการสารวจ การทาพื้นที่ การทาระดับ การทาแผนที่ภูมิประเทศ
2. ปรับพื้นที่ คานวณงานดิน วางผังการเกษตร
3. สารวจเพื่อการวางแนว วางผังคูระบายน้ าและการส่ งน้ า
4. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานรับผิดชอบประณี ตรอบคอบตรงต่อเวลาสะอาดปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการสารวจ การทาพื้นที่ การทาระดับ การทาแผนที่ภูมิประเทศเพื่อการเกษตร
2. คานวณงานดิน วางผังการเกษตรปรับพื้นที่เพื่อการเกษตร
3. สารวจเพื่อการวางแนว วางผังคูระบายน้ าและการส่ งน้ าเพื่อการเกษตร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสารวจ การทาพื้นที่ การทาระดับ การสารวจทาแผนที่ภูมิประเทศ
การปรับพื้นที่ การคานวณงานดิน การวางผังการสารวจเพื่อการวางแนว วางผังคูระบายน้ าและส่ งน้ า
2101-2417

งานเครื่องทาความเย็นเพือ่ การเกษตร

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานของระบบทาความเย็นของเครื่ องทาความเย็นเพื่อการเกษตร
2. รู ้จกั ชิ้นส่ วน อุปกรณ์ของระบบเครื่ องทาความเย็นเพื่อการเกษตร
3. รู ้จกั สารทาความเย็นและท่อทางของระบบเครื่ องทาความเย็นเพื่อการเกษตร
4. ปฏิบตั ิเกี่ยวกับระบบเครื่ องทาความเย็นเพื่อการเกษตร
5. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ต รอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานของระบบเครื่ องทาความเย็นเพื่อการเกษตร
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับชิ้นส่ วน อุปกรณ์ประกอบของระบบเครื่ องทาความเย็นเพื่อการเกษตร
3. แสดงความรู ้เกี่ยวกับสารทาความเย็นและท่อทางของระบบเครื่ องทาความเย็นเพื่อการเกษตร
5. ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับระบบเครื่ องทาความเย็นเพื่อการเกษตร
4. ตรวจและแก้ใขข้องขัดข้องเกี่ยวกับระบบเครื่ องทาความเย็นเพื่อการเกษตร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทาความเย็นแบบต่าง ๆ วัฏจักรการทาความเย็น การทาความเย็นแบบอัด
ไอ ชิ้นส่ วน อุปกรณ์ประกอบของระบบทาความเย็น สารทาความเย็นและท่อทาง ตรวจและแก้ใขข้องขัดข้อง
เกี่ยวกับระบบเครื่ องทาความเย็นเพื่อการเกษตร
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2101-2418

งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 1

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. 1.เข้าใจกระบวนการบริ การเครื่ องกลเกษตรและการประมาณราคาค่าบริ การ
2. บริ การและประมาณราคาค่าบริ การเครื่ องจักรกลเกษตร 1
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ต รอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการบริ การเครื่ องกลเกษตรและการประมาณราคาค่าบริ การงานบริ การ
เครื่ องจักรกลเกษตร 1
2. บริ การและประมาณราคาค่าบริ การงานบริ การเครื่ องจักรกลเกษตร 1
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการบริ การเครื่ องกลเกษตรและประมาณราคาค่าบริ การ หรื อฝึ กงานใน
สถานประกอบการ
2101-2419

งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 2

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกระบวนการบริ การเครื่ องกลเกษตรและการประมาณราคาค่าบริ การ
2. บริ การและประมาณราคาค่าบริ การเครื่ องจักรกลเกษตร 2
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ต รอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการบริ การเครื่ องกลเกษตรและการประมาณราคาค่าบริ การงานบริ การ
เครื่ องจักรกลเกษตร 2
2. บริ การและประมาณราคาค่าบริ การงานบริ การเครื่ องจักรกลเกษตร 2
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการบริ การเครื่ องกลเกษตรและประมาณราคาค่าบริ การ หรื อฝึ กงานใน
สถานประกอบการ
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2101-2420

งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 3

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกระบวนการบริ การเครื่ องกลเกษตรและการประมาณราคาค่าบริ การ
2. บริ การและประมาณราคาค่าบริ การเครื่ องจักรกลเกษตร 3
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ต รอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับกระบวนการบริ การเครื่ องกลเกษตรและการประมาณราคาค่าบริ การงานบริ การ
เครื่ องจักรกลเกษตร 3
2. บริ การและประมาณราคาค่าบริ การงานบริ การเครื่ องจักรกลเกษตร 3
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับกระบวนการบริ การเครื่ องกลเกษตรและประมาณราคาค่าบริ การ หรื อฝึ กงานใน
สถานประกอบการ
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สาขางานตัวถังและสี รถยนต์
2101-2501

งานตัวถังรถยนต์ เบือ้ งต้ น

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจโครงสร้างตัวถังรถยนต์
2. มีความสามารถในการใช้เครื่ องมือถอดประกอบชิ้นส่ วนรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กที่ดีในการ
บารุ งรักษาเครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการโครงสร้างตัวถังรถยนต์
2. ถอดประกอบอุปกรณ์และส่ วนประกอบของเครื่ องยนต์กบั ตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ
3. ถอดประกอบเครื่ องยนต์เข้ากับตัวถังรถยนต์ตามคู่มือ
4. ถอดประกอบชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์แต่ละประเภทตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือการถอดเครื่ องยนต์อุปกรณ์ชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์แต่ละประเภท
2101-2502

งานเคาะขึน้ รู ปตัวถังรถยนต์

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในงานเคาะขึ้นรู ปตัวถังรถยนต์
2. มีความสามารถเลือกใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการเคาะขึ้นรู ปตัวถังรถยนต์
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กที่ดีในการบารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเคาะขึ้นรู ปตัวถังรถยนต์
2. เคาะขึ้นรู ปชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์
3. เคาะขึ้นรู ปด้วยเครื่ องมือพิเศษระบบไฟฟ้ า
4. เคาะขึ้นรู ปด้วยเครื่ องมือพิเศษระบบนิวเมติกส์
5. เคาะขึ้นรู ปด้วยเครื่ องมือพิเศษระบบไฮดรอลิกส์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเคาะขึ้นรู ปตัวถังรถยนต์การใช้ชุดค้อนเคาะขึ้นรู ปการใช้ชุดค้อนกระตุกการ
ใช้เครื่ องมือพิเศษระบบไฟฟ้ าระบบนิวเมติกส์และระบบไฮดรอลิกส์
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2101-2503

งานสี รถยนต์ เบือ้ งต้ น

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสี พ่นรถยนต์
2. มีความสามารถในการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์การเลือกใช้วสั ดุปฏิบตั ิงานผสมและเทียบสี รถยนต์
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กที่ดีในการบารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสี พ่นรถยนต์
2. ผสมสี และเทียบสี ตรงตามมาตรของงานสี รถยนต์
3. ใช้เครื่ องมืออุปกรณ์และวัสดุงานสี รถยนต์ในการผสมสี การเทียบสี และพ่นสี ทบั หน้ารถยนต์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์และวัสดุงานสี รถยนต์การผสมสี การเทียบสี การพ่นสี
ทับหน้าความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
2101-2504

งานเตรียมผิวงานและพ่ นสี รถยนต์

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจการใช้เครื่ องมือการกาหนดขอบเขตของความเสี ยหายขบวนการซ่อมสี , การติดกระดาษ
การพ่นสี พ้ืนการพ่นสี ทบั หน้า
2. มีความสามารถในการใช้เครื่ องมือตามขั้นตอนการซ่อมสี รถยนต์ที่ถูกต้องและเลือกใช้วสั ดุได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กที่ดีในการบารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือการกาหนดขอบเขตของความเสี ยหายขบวนการซ่อมสี
การติดกระดาษการพ่นสี พ้ืนการพ่นสี ทบั หน้า
2. ใช้เครื่ องมือตามขั้นตอนงานซ่ อมสี รถยนต์และเลือกใช้วสั ดุงานเตรี ยมผิวงานและพ่นสี รถยนต์
3. ขัดลอกสี โป้ วสี เตรี ยมผิวงาน ติดกระดาษกาวพ่นสี ทบั หน้าและขัดเงาสี ทบั หน้า
4. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสี จากการปฏิบตั ิของงานเตรี ยมผิวงานและพ่นสี รถยนต์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือการขัดลอกสี การโป๊ วสี การเตรี ยมผิวงานการติดกระดาษ
การพ่นสี ทบั หน้าการแก้ไขปัญหาสี จากการปฏิบตั ิงานและการขัดเงาสี ทบั หน้า
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2101-2505

งานเชื่อมตัวถังรถยนต์

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการเชื่อมตัวถังรถยนต์
2. มีความสามารถวิเคราะห์ชิ้นงานก่อนการปฏิบตั ิงานเชื่อมใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการเชื่อมอย่างถูก
วิธีและปฏิบตั ิงานเชื่อมตัวถังรถยนต์
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กที่ดีในการบารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเชื่อมตัวถังรถยนต์
2. เชื่อมตัวถังรถยนต์ดว้ ยเครื่ องเชื่ อมแก๊สอะเซทิลิน MAX และ MIG
3. เชื่อมตัวถังรถยนต์ดว้ ยเครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ าสปอท
4. เชื่อมตัวถังรถยนต์ดว้ ยเครื่ องเชื่ อมพลาสติก
5. เชื่อมตัวถังรถยนต์ดว้ ยเครื่ องเชื่ อมอะลูมิเนียมทองเหลือง
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเชื่อมพลาสติกการเชื่อมแก๊สอะเซทิลีนการเชื่อมไฟฟ้ าการเชื่อมMAX
การเชื่อมมิก(MIG) การเชื่อมจุดการเชื่อมอะลูมิเนียมการเชื่อมทองเหลือง
2101-2506

งานซ่ อมตัวถังรถยนต์

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในการซ่อมตัวถังรถยนต์
2. มีความสามารถใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ซ่อมตัวถังรถยนต์
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กที่ดีในการบารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
4. ตรวจสอบความถูกต้องของขนาดตัวถัง
สมรรถนะรายวิชา\
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการซ่อมตัวถังรถยนต์
2. ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ดึงตัวถังรถยนต์ท้ งั แบบเฟรมในตัวและอิสระ
3. วิเคราะห์ความเสี ยหายตัวถังรถยนต์ในงานซ่อมตัวถังรถยนต์
4. ตรวจสอบความถูกต้องของขนาดตัวถังรถยนต์หลังจากการซ่อมตัวถังรถยนต์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้ค่มู ือซ่อมตัวถังการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ซ่อมตัวถังการดึงตัวถังทั้งแบบ
เฟรมในตัวและเฟรมอิสระวิเคราะห์ความเสี ยหายของตัวถังตรวจสอบความถูกต้องของขนาดตัวถัง
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2101-2507

งานตัดเปลีย่ นชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจงานตัดเปลี่ยนชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์
2. มีความสามารถใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการตัดเปลี่ยนชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์และสามารถตรวจสอบ
คุณภาพงานได้
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กที่ดีในการบารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการตัดเปลี่ยนชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์
2. ใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ในการตัดเปลี่ยนชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์และตรวจสอบคุณภาพงาน
3. วัดขนาดตัดเปลี่ยนและเชื่อมตัวถังในงานตัดเปลี่ยนชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์
4. ทาความสะอาด ทาการป้ องกันสนิม ป้ องกันการรั่วซึ ม
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตัดเปลี่ยนชิ้นส่ วนตัวถังรถยนต์การวัดขนาดตัวถังการเชื่อมการป้ องกันการ
รั่วซึ ม(Sealer) การทาความสะอาดการป้ องกันสนิ มการตรวจสอบคุณภาพงาน
2101-2508

งานสี โซลิด

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการใช้เครื่ องมือหลักการการพ่นสี โซลิด
2. พ่นสี ซ่อมสี โซลิดและเลือกใช้วสั ดุ
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กที่ดีในการบารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการงานสี โซลิด
2. ขัดลอกสี โป้ วสี เตรี ยมผิวงานติดกระดาษกาว
3. พ่นสี พ้ืนรถยนต์ดว้ ยสี โซลิดในงานสี โซลิด
4. พ่นสี ทบั หน้ารถยนต์ดว้ ยสี โซลิดและขัดเงา
5. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานสี โซลิด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมืองานสี โซลิด(Solid Color) การขัดลอกสี การโป๊ วสี การเตรี ยมผิว
งานการติดกระดาษการพ่นสี พ้ืนรถยนต์การพ่นสี ทบั หน้าโซลิด(Solid) การแก้ไขปัญหาสี โซลิด(Solid)
การขัดเงาสี ทบั หน้า
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2101-2509

งานสี เมทัลลิก

1-6-3

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการใช้เครื่ องมือหลักการการพ่นสี เมทัลลิก
2. พ่นสี ซ่อมสี เมทัลลิกและเลือกใช้วสั ดุ
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กที่ดีในการบารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับงานสี เมทัลลิก
2. ขัดลอกสี โป้ วสี เตรี ยมผิวงานติดกระดาษกาวงานสี เมทัลลิก(Metallic Color)
3. พ่นสี พ้ืน พ่นสี ทบั หน้า ขัดเงาและแก้ไขปัญหาสี เมทัลลิกของรถยนต์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมืองานสี เมทัลลิก(Metallic Color) การขัดลอกสี การโป๊ วสี การเตรี ยม
ผิวงานการติ ดกระดาษการพ่นสี พ้ื นรถยนต์การพ่นสี ทบั หน้าสี เมทัลลิ ก(Metallic) การแก้ไขปั ญหาสี เมทัลลิ ก
(Metallic) การขัดเงาสี ทบั หน้า
2101-2510

งานสี พเิ ศษ

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจการใช้เครื่ องมือหลักการการพ่นสี พิเศษ
2. พ่นสี ซ่อมสี พิเศษและเลือกใช้วสั ดุ
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กที่ดีในการบารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับงานสี พิเศษ
2. ขัดลอกสี โป้ วสี เตรี ยมผิวงานติดกระดาษกาว
3. พ่นสี พ้ืน พ่นสี ทบั หน้าด้วยสี พิเศษ ขัดเงารถยนต์และแก้ไขปัญหาในงานสี พิเศษ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมืองานสี พิเศษการขัดลอกสี การโป๊ วสี การเตรี ยมผิวงานการติด
กระดาษการพ่นสี พ้ืนรถยนต์การพ่นสี ทบั หน้าสี พิเศษการแก้ไขปัญหาสี พิเศษการขัดเงาสี ทบั หน้า
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2101-2511

งานพลาสติกและไฟเบอร์ กลาสรถยนต์

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจชนิ ดของพลาสติกที่ใช้ในรถยนต์การซ่ อมชิ้นส่ วนพลาสติกและไฟเบอร์ กลาสการซ่ อมสี
ชิ้นส่ วนพลาสติกและไฟเบอร์กลาส
2. มีความสามารถในการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการซ่ อมชิ้นส่ วนและซ่ อมสี ชิ้นส่ วนและเลือกใช้วสั ดุได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. มี กิจนิ สัย ในการทางานที่ ดีมีความประณี ต รอบคอบปลอดภัยและมี จิต สานึ กที่ ดี ในการบารุ งรั กษา
เครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการงานพลาสติกและไฟเบอร์กลาสชนิดของพลาสติกที่ใช้ในรถยนต์
การซ่อมชิ้นส่ วนพลาสติกและไฟเบอร์กลาสการซ่อมสี ชิ้นส่ วนพลาสติกและไฟเบอร์กลาส
2. ซ่อมชิ้นส่ วนพลาสติกและไฟเบอร์กลาสซ่อมสี ชิ้นส่ วนพลาสติกและไฟเบอร์ กลาส
3. แก้ปัญหางานสี พลาสติกและไฟเบอร์กลาสของรถยนต์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือและวัสดุการซ่อมชิ้นส่ วนพลาสติกและไฟเบอร์กลาสขั้นตอนการ
ซ่อมสี ชิ้นส่ วนพลาสติกและไฟเบอร์กลาสการเตรี ยมผิวงานการพ่นสี รองพื้นการพ่นสี ทบั หน้าการแก้ไข
ปัญหาและการขัดเงาสี ทบั หน้า
2101-2512

งานบารุ งรักษาตัวถังและสี รถยนต์

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจในการตรวจสภาพและการบารุ งรักษาตัวถังและสี รถยนต์
2. มีความสามารถในการบารุ งรักษาตัวถังและสี รถยนต์รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริ การ
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กที่ดีในการบารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
4. นาวิทยาการใหม่ๆและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการบารุ งรักษาตัวถังและสี รถยนต์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการบารุ งรักษาตัวถังและสี รถยนต์
2. บารุ งรักษาตัวถังและสี รถยนต์รวมทั้งการประมาณราคาค่าบริ การ
3. พ่นกันสนิ ม กาจัดสนิ ม และป้ องกันสนิมตัวถังรถยนต์
4. ล้างสี ขดั สี เคลือบสี ตวั ถังรถยนต์และทาความสะอาดภายในรถยนต์
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิกี่ยวกับการตรวจสภาพตัวถังและสี รถยนต์การป้ องกันและการกาจัดสนิมการพ่นสี กนั
สนิมการล้างสี รถยนต์การขัดสี การเคลือบสี การทาความสะอาดภายในรถยนต์การนาวิทยากรใหม่ๆและ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ในการบารุ งรักษาตัวถังและสี รถยนต์
2101-2513

ธุรกิจตัวถังและสี รถยนต์

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการบริ หารและการจัดการบริ การตัวถังและสี รถยนต์หน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร
กฎหมายแรงงานการประกันภัยรถยนต์การคานวณภาษีการวางแผนเพื่อจัดตั้งศูนย์บริ การตัวถังและสี
รถยนต์การบริ หารงานอะไหล่และวัสดุการประมาณราคากลยุทธ์การตลาด
2. มีความสามารถดาเนินงานศูนย์บริ การตัวถังและสี รถยนต์บริ หารบุคลากรในศูนย์ฯการคานวณภาษีการ
บริ หารงานอะไหล่และวัสดุและการประมาณราคาค่าบริ การได้
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานที่ดีมีคุณธรรมจริ ยธรรมและจิตสานึ กที่ดีในการดาเนินธุรกิจตัวถังและสี
รถยนต์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการธุรกิจตัวถังและสี รถยนต์
2. เตรี ยมบุคลากรในศูนย์บริ การตัวถังและสี รถยนต์
3. วางแผนงานบริ การการบริ หารงานอะไหล่และวัสดุเกี่ยวกับสี รถยนต์
4. ประมาณราคาค่าบริ การและวางแผนกลยุทธการตลาด
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการดาเนินธุ รกิจตัวถังและสี รถยนต์หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะที่ดีของ
บุคลากรในศูนย์บริ การตัวถังและสี รถยนต์ได้แก่ผจู ้ ดั การพนักงานรับรถพนักงานขับรถหัวหน้าช่างซ่อมตัวถังและสี
รถยนต์ช่างตัวถังช่างสี พนักงานอะไหล่กฎหมายแรงงานการประกันภัยรถยนต์การคานวณภาษีการวางแผนงาน
บริ การการบริ หารงานอะไหล่และวัสดุการประมาณราคากลยุทธการตลาด
2101-2514

งานบริการตัวถังและสี รถยนต์ 1

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการบริ หารและการจัดการงานบริ การตัวถังและสี รถยนต์และการประมาณราคา
ค่าบริ การ
2. มีความสามารถในการบริ หารและการจัดการงานบริ การตัวถังและสี รถยนต์และการประมาณราคา
ค่าบริ การ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กที่ดีในการบารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการงานบริ การตัวถังและสี รถยนต์1
2. บริ หารและจัดการงานบริ การตัวถังและสี รถยนต์1
3. ประมาณราคาค่าซ่อมบริ การตัวถังและสี รถยนต์1
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารและการจัดการงานบริ การตัวถังและสี รถยนต์และการประมาณราคา
ค่าบริ การ
2101-2515

งานบริการตัวถังและสี รถยนต์ 2

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการบริ หารและการจัดการงานบริ การตัวถังและสี รถยนต์และการประมาณราคา
ค่าบริ การ
2. มีความสามารถในการบริ หารและการจัดการงานบริ การตัวถังและสี รถยนต์และการประมาณราคา
ค่าบริ การ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กที่ดีในการบารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการงานบริ การตัวถังและสี รถยนต์2
2. บริ หารและจัดการงานบริ การตัวถังและสี รถยนต์2
3. ประมาณราคาค่าซ่อมบริ การตัวถังและสี รถยนต์2
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารและการจัดการงานบริ การตัวถังและสี รถยนต์และการประมาณราคา
ค่าบริ การ
2101-2516

งานบริการตัวถังและสี รถยนต์ 3

*-*-4

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการบริ หารและการจัดการงานบริ การตัวถังและสี รถยนต์และการประมาณราคา
ค่าบริ การ
2. มีความสามารถในการบริ หารและการจัดการงานบริ การตัวถังและสี รถยนต์และการประมาณราคา
ค่าบริ การ
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กที่ดีในการบารุ งรักษา
เครื่ องมืออุปกรณ์และสภาพแวดล้อม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการงานบริ การตัวถังและสี รถยนต์ 3
2. บริ หารและจัดการงานบริ การตัวถังและสี รถยนต์ 3
3. ประมาณราคาค่าซ่อมบริ การตัวถังและสี รถยนต์ 3
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการบริ หารและการจัดการงานบริ การตัวถังและสี รถยนต์และการประมาณราคา
ค่าบริ การ

รายวิชาทวิภาคี
2101-5x0x

ปฏิบัตงิ าน........x

*-*-x

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการปฏิบตั ิงานและการปฏิบตั ิตนในการประกอบอาชีพ
2. ปฏิบตั ิงานอาชี พตามภาระหน้าที่ในสถานประกอบการที่กาหนด ประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะในการ
ปฏิบตั ิงาน
3. มีเจตคติ และกิ จนิ สัยที่ ดีในการปฏิ บตั ิ งาน รับผิดชอบ รอบคอบ ตรงต่อเวลา รักษาความสะอาด และ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามภาระหน้าที่ในสถานประกอบการ
คาอธิบายรายวิชา
ให้สถานศึกษาร่ วมกับสถานประกอบการวิเคราะห์งานและกาหนดภาระหน้าที่ที่จะให้ผเู ้ รี ยนปฏิบตั ิโดยให้
ผูเ้ รี ยนได้ศึกษาและปฏิ บตั ิ งาน ที่ เกี่ ยวกับการรั บคาสั่งการวางแผนการทางาน การจัดเตรี ยม ปรับตั้งบารุ งรักษา
เครื่ องมือ อุปกรณ์ วัสดุที่ใช้การดาเนิ นงานและแก้ไขปั ญหาการทางานตามหลักการเทคนิ ควิธีการและขั้นตอนการ
ทางานของสาขางานที่ศึกษาอยูพ่ ร้อมทั้งการเขียนรายงานสรุ ปผลการทางานเป็ นรายชิ้นงานและเป็ นรายสัปดาห์โดย
ให้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและเทคโนโลยีทีเกิดขึ้น
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รายวิชาฝึ กประสบการณ์ทกั ษะวิชาชีพ
2101-800x

วิชาฝึ กงาน x

*-*-x

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบตั ิงานอาชีพอย่างเป็ นระบบ
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พอิสระหรื อแหล่งวิทยาการจนเกิดความ
ชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์ นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานอาชีพระดับฝี มือ
3. มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิงานอาชีพ และมีกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรม ความคิดสร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรี ยมความพร้อมเครื่ องมืออุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงาน
2. ปฏิบตั ิงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการกาหนด
3. พัฒนาการทางานที่ปฏิบตั ิในสถานประกอบการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชี พในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ
อิสระหรื อแหล่งวิทยาการ ให้เกิดความชานาญ มีทกั ษะและประสบการณ์งานอาชี พในระดับฝี มือ โดยผ่านความ
เห็นชอบร่ วมกันของผูร้ ับผิดชอบการฝึ กงานในสาขาวิชานั้น ๆ และรายงานผลการปฏิบตั ิงานตลอดระยะเวลาการ
ฝึ กงาน

รายวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
2101-850x

วิชาโครงการ x

*-*-x

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทาโครงการสร้างและหรื อพัฒนางาน
2. ประมวลความรู ้และทักษะในการสร้างและหรื อพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการวางแผน
ดาเนินงาน แก้ไขปั ญหา ประเมินผล ทารายงานและนาเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสยั ในการทางานด้วยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และสามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับการจัดทาโครงการ และนาเสนอผลงาน
2. ดาเนินการจัดทาโครงการ
3. รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึ กษาและปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับ หลักการจัดทาโครงการ การวางแผน การดาเนิ นงาน การแก้ไขปั ญหา การ
ประเมิ นผล การจัดทารายงานและการนาเสนอผลงาน โดยปฏิ บตั ิ จดั ทาโครงการสร้ างและหรื อพัฒนางานที่ ใช้
ความรู ้และทักษะในระดับฝี มือสอดคล้องกับสาขาวิชาชี พที่ ศึกษา ดาเนิ นการเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามลักษณะ
ของงานให้แล้วเสร็ จในระยะเวลาที่กาหนด
2101-9001

งานเครื่องมือกลช่ างยนต์

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. มีความเข้าใจหลักการเลือกใช้การใช้การบารุ งรักษาและซ่อมด้วยเครื่ องมือกลช่างยนต์
2. เลือกใช้เครื่ องมือกล ซ่อมชิ้นส่ วนอุปกรณ์ดว้ ยเครื่ องมือกลช่างยนต์
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษา
สภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการเลือกใช้การใช้การบารุ งรักษาและซ่อมด้วยเครื่ องมือกลช่างยนต์
2. เลือกใช้เครื่ องมือกล ซ่อมชิ้นส่ วนอุปกรณ์ดว้ ยเครื่ องมือกลช่างยนต์ตามหลักและกระบวนการ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการผลิตและซ่อมชิ้นงานด้วยเครื่ องมือกลช่างยนต์ ส่ วนประกอบลักษณะ
การใช้งานการบารุ งรักษาเครื่ องมือกล อุปกรณ์จบั ยึดและความปลอดภัยในการทางาน
2101-9002

งานแก๊ สรถยนต์

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชาเพื่อให้
1. เข้าใจหลักการทางานระบบเชื้อเพลิงแก๊สรถยนต์
2. บารุ งรักษา อุปกรณ์ ติดตั้งและปรับแต่งเครื่ องยนต์ใช้แก๊ส
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการทางานระบบเชื้อเพลิงแก๊สรถยนต์
2. ติดตั้ง อุปกรณ์ ปรับแต่งและบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ใช้แก๊สตามหลักและกระบวนการ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับสมบัติของเชื้อเพลิงแก๊ส หลักการทางาน การติดตั้ง การปรับแต่งและ การ
ปรับปรุ งสภาพเครื่ องยนต์ใช้เชื้อเพลิงแก๊สการตรวจซ่อมบารุ งรักษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ และการติดตั้ง
อุปกรณ์แก๊สรถยนต์
2101-9003

การขับขี่รถจักรยานยนต์

1-3-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกฎจราจรการเตรี ยมและการขับขี่จกั รยานยนต์อย่างปลอดภัย
2. ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยตามกฎจราจรและการบารุ งรักษารถจักรยานยนต์
3. มีกิจนิสยั ที่ดีในการขับขี่จกั รยานยนต์มีมารยาทในการขับขี่และคานึงถึงกฎจราจร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการขับขี่จกั รยานยนต์ตามกฎจราจร
2. บารุ งรักษาจักรยานยนต์ประจาวันตามคู่มือ
3. เตรี ยมและตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนการใช้งานตามคู่มือ
4. ขับขี่จกั รยานยนต์ตามสถานการณ์และกฎจราจร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเตรี ยมรถจักรยานยนต์ ติดเครื่ องยนต์ขบั ขี่จกั รยานยนต์ในสภาวะต่างๆการ
ออกรถ ชะลอความเร็ ว หยุดรถ จอดรถ ขับขี่อย่างปลอดภัยตามกฎจราจรและการบารุ งรักษารถจักรยานยนต์
2101-9004

งานซ่ อมเครื่องยนต์ เบือ้ งต้ น
1-3-2
วิชาบังคับก่ อน :2101-2001 งานเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและ
2101-2002 งานเครื่ องยนต์ดีเซล
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้เครื่ องมือทดสอบตรวจหาข้อขัดข้องของเครื่ องยนต์เบื้องต้น
2. ใช้เครื่ องมือทัว่ ไปและเครื่ องมือพิเศษ
3. ตรวจสภาพ เปลี่ยนและปรับแต่งชิ้นส่ วนของเครื่ องยนต์
4. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่ องมือทดสอบตรวจหาข้อขัดข้องของเครื่ องยนต์เบื้องต้น
2. ตรวจสภาพ เปลี่ยนและปรับแต่งชิ้ นส่ วนของเครื่ องยนต์โดยใช้เครื่ องมื อทัว่ ไปและเครื่ องมือพิเศษ
ช่างยนต์ตามหลักและกระบานการ
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คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการใช้เครื่ องมือทัว่ ไป เครื่ องมือพิเศษ ซ่อม ปรับแต่งสมรรถนะของเครื่ องยนต์
และการบารุ งรักษาตามคู่มือ
2101-9005

งานปรับแต่ งเครื่องยนต์ เบือ้ งต้ น

1-3-2

วิชาบังคับก่ อน :2101-2001 งานเครื่ องยนต์แก๊สโซลีนและ
2101-2002 งานเครื่ องยนต์ดีเซล
จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการใช้ค่มู ือ เครื่ องมือในการปรับแต่งเครื่ องยนต์
2. ปรับแต่งเครื่ องยนต์ตามคู่มือซ่ อม
3. มีกิจนิสยั ในการทางานที่ดีมีความประณี ตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสานึ กในการรักษาสภาพแวดล้อม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู เกี่ยวกับหลักการใช้ค่มู ือ เครื่ องมือในการปรับแต่งเครื่ องยนต์
2. ปรับแต่งเครื่ องยนต์ตามคู่มือ
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตรวจสภาพทัว่ ไป การใช้ค่มู ือซ่อม เครื่ องมือพิเศษ ปรับแต่งสมรรถนะ
เครื่ องยนต์ให้ทางานได้อย่างสมบูรณ์ และบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ตามกาหนดระยะเวลา
2101-9006

การผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานระบบการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
2. เข้าใจคุณสมบัติของวัสดุและเครื่ องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
3. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา เจตคติที่ดีและเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชิ้นส่ วน
ยานยนต์
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานระบบการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุและเครื่ องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่ วนยานยนต์
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานระบบการผลิต วัสดุ เครื่ องจักรกลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขึ้นรู ป
ชิ้นส่ วนยานยนต์และการขนถ่ายผลิตภัณฑ์
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2101-9007

พลังงานทดแทน

2-0-2

จุดประสงค์ รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจความหมาย ประเภทของพลังงานทดแทน
2. เห็นประโยชน์ของพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน
3. เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
4. มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลา เจตคติที่ดี
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู ้เกี่ยวกับความหมาย ประเภทของพลังงานทดแทน
2. แสดงความรู ้เกี่ยวกับประโยชน์ของพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ตามหลักการ
3 แสดงความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับพลังงานลม น้ า ชีวมวล ความร้อนใต้พิภพ แสงอาทิตย์ การอนุรักษ์พลังงาน
กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
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หน้ าว่ าง
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