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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาชางยนต

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

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

22 หนวยกิต

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

71 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

10 หนวยกิต

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

ไมนอยกวา

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อวิชา
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการทํางาน
การปองกันตนเองจากภัยสังคม
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง
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0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2-1
0-2–1
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1.6.2 กลุมสุขศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1606
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข
2000-1607
เพศวิถีศึกษา
2000-1608
สิ่งเสพติดศึกษา
1.6.3 กลุมบูรณาการ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2000-1609
ทักษะการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2000-1610
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
2000*1601 ถึง 2000*1699 รายวิชาในกลุม วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไมนอยกวา 71 หนวยกิต

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

ชื่อวิชา
ความรูเกี่ยวกับงานอาชีพ
คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
เขียนแบบเทคนิคเบื้องตน
วัสดุงานชางอุตสาหกรรม
งานฝกฝมือ 1
งานเชื่อมและโลหะแผนเบื้องตน
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
งานนิวเมติกสและไฮดรอลิกสเบื้องตน

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

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

ชื่อวิชา
การเปนผูประกอบการ
พลังงานและสิง่ แวดลอม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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ท-ป-น
2-0-2
1-2-2
1-2-2
สาขาวิชาชางยนต
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รหัสวิชา
2001-1005
2001-1006
2001-1007

ชื่อวิชา
การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในงานอาชีพ
กฎหมายแรงงาน
ความปลอดภัยในงานอาชีพ

ท-ป-น
1-0-1
1-0-1
1-0-1

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

ชื่อวิชา
งานเครื่องยนตแกสโซลีน
งานเครื่องยนตดีเซล
งานสงกําลังรถยนต
งานเครื่องลางรถยนต
งานไฟฟารถยนต
เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
กลศาสตรเครื่องกล
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล

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

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 21 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งหรือเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต ที่เหลือ
ใหเลือกเรียนรายวิชาจากสาขางานใด หรือหลายสาขางานรวมกันจนครบหนวยกิตทีก่ ําหนด
2.3.1 สาขางานยานยนต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2101
งานเครื่องยนตเล็ก
2101-2102
งานจักรยานยนต
2101-2103
งานปรับอากาศรถยนต
2101-2104
งานบํารุงรักษารถยนต
2101-2105
การขับรถยนต
2101-2106
งานวัดละเอียดชางยนต
2101-2107
คณิตศาสตรยานยนต
2101-2108
กลศาสตรยานยนต
2101-2109
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส
2101-2110
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต
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ท-ป-น
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-3-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
2-0-2
2-3-3
1-3-2
สาขาวิชาชางยนต
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2111
งานตัวถังและพนสีรถยนต
2101-2112
การจัดการศูนยบริการรถยนต
2101-2113
งานประดับยนต
2101-2114
งานทดสอบปมและหัวฉีดเครื่องยนต
2101-2115
งานบริการรถยนต 1
2101-2116
งานบริการรถยนต 2
2101-2117
งานบริการรถยนต 3
2101-2511
งานพลาสติกและไฟเบอรกลาสรถยนต
2101*2101 ถึง 2101*2199 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-5101
ปฏิบัติงานยานยนต 1
2101-5102
ปฏิบัติงานยานยนต 2
2101-5103
ปฏิบัติงานยานยนต 3
2101-5104
ปฏิบัติงานยานยนต 4
2101-5105
ปฏิบัติงานยานยนต 5
2101-5106
ปฏิบัติงานยานยนต 6
2.3.2 สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2201
งานเครื่องตนกําลังอุตสาหกรรม
2101-2202
งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2101-2203
งานเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศอุตสาหกรรม
2101-2204
งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม
2101-2205
งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
2101-2206
งานสงถายกําลัง
2101-2207
งานเขียนแบบเครื่องกลดวยคอมพิวเตอร
2101-2208
คณิตศาสตรเครื่องกล
2101-2209
เครื่องกําเนิดไอน้ํา
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ท-ป-น
1-6-3
2-0-2
1-3-2
1-6-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
1-3–2
*-*-*

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

ท-ป-น
*-*-3
*-*-3
*-*-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-2-2
2-0-2
0-6-2
*-*-4
สาขาวิชาชางยนต
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2315
งานบริการเครื่องกลเรือ 2
2101-2316
งานบริการเครื่องกลเรือ 3
2101*2301 ถึง 2101*2399 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-5301
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 1
2101-5302
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 2
2101-5303
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 3
2101-5304
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 4
2101-5305
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 5
2101-5306
ปฏิบัติงานเครื่องกลเรือ 6
2.3.4 สาขางานเครื่องกลเกษตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2401
งานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2101-2402
งานแทรกเตอร
2101-2403
งานขับแทรกเตอร
2101-2404
งานเครื่องจักรกลงานพืช
2101-2405
งานเครื่องจักรกลงานสัตว
2101-2406
งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน
2101-2407
งานชลประทานเพื่อการเกษตร
2101-2408
งานเครื่องสูบน้ําและสงน้ําเพื่อการเกษตร
2101-2409
งานอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
2101-2410
งานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
2101-2411
งานติดตั้งเครือ่ งตนกําลังและการถายทอดกําลัง
2101-2412
งานเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2101-2413
กลศาสตรเครื่องกลเกษตร
2101-2414
คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร
2101-2415
งานขนถายผลิตผลการเกษตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

ท-ป-น
*-*-4
*-*-4
*-*-*

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

25
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2416
งานสํารวจเพือ่ การเกษตร
2101-2417
งานเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
2101-2418
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 1
2101-2419
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 2
2101-2420
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 3
2101*2401 ถึง 2101*2499 รายวิชาชีพเลือกที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พัฒนาเพิ่มเติมตามความตองการของสถานประกอบการ
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-5401
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 1
2101-5402
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 2
2101-5403
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 3
2101-5404
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 4
2101-5405
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 5
2101-5406
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกลเกษตร 6
2.3.5 สาขางานตัวถังและสีรถยนต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2101-2501
งานตัวถังรถยนตเบื้องตน
2101-2502
งานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต
2101-2503
งานสีรถยนตเบื้องตน
2101-2504
งานเตรียมผิวงานและพนสีรถยนต
2101-2505
งานเชื่อมตัวถังรถยนต
2101-2506
งานซอมตัวถังรถยนต
2101-2507
งานตัดเปลี่ยนชิ้นสวนตัวถังรถยนต
2101-2508
งานสีโซลิด
2101-2509
งานสีเมทัลลิก
2101-2510
งานสีพิเศษ
2101-2511
งานพลาสติกและไฟเบอรกลาสรถยนต
2101-2512
งานบํารุงรักษาตัวถังและสีรถยนต
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ท-ป-น
1-6-3
1-6-3
*-*-4
*-*-4
*-*-4
*-*-*

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

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

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

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

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

โครงการ 1
โครงการ 2

*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 10 หนวยกิต

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

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

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

2000*2001 ถึง 2000*20XX กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร / กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือ
สถานประกอบการจัด
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สาขาวิชาชางยนต

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

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

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

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

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

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

1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-6-3
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-3-2
1-6-3
1-6-3
1-2-2
2-0-2
0-6-2
*-*-4
*-*-4
*-*-4
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สาขางานเครื่องกลเกษตร
2101-2401
งานเครื่องยนตเล็กเพื่อการเกษตร
2101-2402
งานแทรกเตอร
2101-2403
งานขับแทรกเตอร
2101-2404
งานเครื่องจักรกลงานพืช
2101-2405
งานเครื่องจักรกลงานสัตว
2101-2406
งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน
2101-2407
งานชลประทานเพื่อการเกษตร
2101-2408
งานเครื่องสูบน้ําและสงน้ําเพื่อการเกษตร
2101-2409
งานอาคารและสิ่งกอสรางในฟารม
2101-2410
งานเครื่องตนกําลังเครื่องกลเกษตร
2101-2411
งานติดตั้งเครือ่ งตนกําลังและการสงถายกําลัง
2101-2412
งานเครื่องจักรกลโรงงานฟารม
2101-2413
กลศาสตรเครื่องกลเกษตร
2101-2414
คณิตศาสตรเครื่องกลเกษตร
2101-2415
งานขนถายผลิตผลการเกษตร
2101-2416
งานสํารวจเพือ่ การเกษตร
2101-2417
งานเครื่องทําความเย็นเพื่อการเกษตร
2101-2418
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 1
2101-2419
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 2
2101-2420
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร 3

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

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

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

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

2101-2001

งานเครื่องยนตแกสโซลีน

2-3-3

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

2-3–3

งานเครื่องยนตดีเซล

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

งานสงกําลังรถยนต

2-3-3

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

2-3-3

งานเครื่องลางรถยนต

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

งานไฟฟารถยนต

2-3–3

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

เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น

2-0-2

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

กลศาสตรเครื่องกล

3- 0 - 3

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

เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

1-3-2

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

งานเขียนแบบและอานแบบเครื่องกล

1-3-2

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

งานเครื่องยนตเล็ก

1-3-2

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

งานจักรยานยนต

1-6-3

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

งานปรับอากาศรถยนต

1 - 6- 3

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

1-3-2

งานบํารุงรักษารถยนต

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

การขับรถยนต

1-3-2

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

งานวัดละเอียดชางยนต

1-3-2

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

คณิตศาสตรยานยนต

2-0-2

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

กลศาสตรยานยนต

2-0-2

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

งานระบบฉีดเชือ้ เพลิงอิเล็กทรอนิกส

2- 3- 3

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

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมรถยนต

1-3-2

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

งานตัวถังและพนสีรถยนต

1-6-3

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

การจัดการศูนยบริการรถยนต

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการดําเนินงานของศูนยบริการรถยนต
2. เขาใจวิธีการการดําเนินงานของศูนยบริการรถยนต
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชางยนต

158
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีการดําเนินงานศูนยบริการรถยนต
2. แสดงความรูเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดลอมเพื่อดําเนินงานศูนยบริการรถยนต
3. แสดงความรูเกี่ยวกับกลยุทธการขายเพื่อดําเนินงานศูนยบริการรถยนต
4. วางแผนและจัดการศูนยบริการรถยนตตามหลักของการจัดการศูนยบริการรถยนต
5. ประมาณราคาคาบริการคํานวณภาษีของศูนยบริการรถยนต
6.จัดระบบการทํางานของบุคลากรใหเปนไปตามกฎหมายแรงงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานศูนยบริการรถยนต หนาที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะของบุคลากร
ในศูนยบริการรถยนต กฎหมายแรงงานกฎหมายสิ่งแวดลอม การคํานวณภาษี การบริหารงานอะไหล
การประมาณราคาและกลยุทธการขาย
2101-2113

งานประดับยนต

1-3-2

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

งานทดสอบปมและหัวฉีดเครื่องยนต

1-6-3

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

งานบริการรถยนต 1

*-*-4

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1 เขาใจกระบวนการบริการรถยนตและการประมาณราคาคาบริการ
2. บริการและประมาณราคาคาบริการ
3. เพื่อใหมีกิจนิสยั ในการทํางานที่ดีมีความประณีตรอบคอบปลอดภัยและมีจิตสํานึกในการรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการรถยนต 1
2. บริการรถยนตตามหลักและกระบวนการ
3. ประมาณราคาคาบริการรถยนต 1
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการบริการรถยนตและประมาณราคาคาบริการ หรือฝกงานในสถาน
ประกอบการ
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2101-2116

งานบริการรถยนต 2

*-*-4

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

งานบริการรถยนต 3

*-*-4

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