หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

จุดประสงคสาขาวิชา
1. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและทักษะดานการสื่อสาร ทักษะการคิดและการแกปญหา และ
ทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิตในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
2. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการบริหารและจัดการวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักการ
ของงานอาชีพที่สัมพันธเกี่ยวของกับการพัฒนาวิชาชีพเครื่องกล ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความกาวหนาของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
3. เพื่อใหมีความเขาใจในหลักการและกระบวนการทํางานในกลุมงานพื้นฐานดานเครื่องกล
4. เพื่อใหสามารถประยุกตใชความรูและเทคโนโลยีดานเครื่องกลในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
5. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานวิเคราะหแกปญหาสรางสรรคและนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนางาน
เทคนิคยานยนต เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม เทคนิคเครื่องกลเรือ เทคนิคเครื่องกลเกษตร เทคนิค
เครื่องกลเรือพาณิชย เทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต บํารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
และเทคนิคเครื่องกลระบบขนสงทางราง
6. เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานเครื่องกลในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งการใช
ความรูและทักษะเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูงขึ้นได
7. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปนผูมี
ความรับผิดชอบตอสังคม สิ่งแวดลอม ตอตานความรุนแรงและสารเสพติด
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มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล ประกอบดวย
1. ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ไดแก
1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแก ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต กตัญู
กตเวที อดกลั้น ละเวนสิ่งเสพติดและการพนัน มีจิตสํานึกและเจตคติที่ดีตอวิชาชีพและสังคม เปนตน
1.2 ด า นพฤติ ก รรมลั ก ษณะนิ สั ย ได แ ก ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบ ความรั ก สามั ค คี
มีมนุษยสัมพันธ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พึ่งตนเอง ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย
อาชีวอนามัย การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนตน
1.3 ดานทักษะทางปญญา ไดแก ความรูในหลักทฤษฎี ความสนใจใฝรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
ความสามารถในการคิด วิเคราะห เปนตน
2. ดานสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ไดแก
2.1 สื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในชีวิตประจําวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2.2 แกไขปญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใชหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
2.3 มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยูรวมกับผูอื่น
2.4 ประยุกตใชความรู ทักษะ ประสบการณและเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมและพัฒนางานอาชีพ
3. ดานสมรรถนะวิชาชีพ ไดแก
3.1 วางแผน ดําเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพตามหลักการและกระบวนการ โดยคํานึงถึง
การบริหารงานคุณภาพ การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และหลักความปลอดภัย
3.2 ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
3.3 ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
3.4 ทดสอบสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิง วัสดุหลอลื่นและของไหล
3.5 ทดสอบการทํางานของระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
3.6 ประยุกตใชหลักการทางเทอรโมไดนามิกสกับเครื่องยนตสันดาปภายในและระบบปรับ
อากาศ
สาขางานเทคนิคยานยนต
3.7 บริการระบบไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสควบคุมยานยนต
3.8 บริการเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม
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3.9 บริการเครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
3.10 บริการงานเชื้อเพลิงแกสยานยนต
สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
3.7 บริการระบบตนกําลังอุตสาหกรรม
3.8 บริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
3.9 บริการเครื่องจักรกลสนับสนุนการผลิต
สาขางาน เทคนิคเครื่องกลเรือ
3.7 บริการเครื่องยนตเรือ
3.8 บริการระบบสงกําลังเรือ
3.9 บริการไฟฟาและเครื่องทําความเย็นเรือ
3.10 บริการเรือและอุปกรณ
สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร
3.7 บริการและตรวจซอมเครื่องจักรกลงานพืช
3.8 บริการและตรวจซอมเครื่องจักรกลงานสัตว
3.9 บริการและตรวจซอมเครื่องจักรกลหนัก
3.10 วางแผน เตรียมการผลิตและบริการเครื่องกลเกษตรเชิงธุรกิจ
3.11 ผลิตและบริการเครื่องกลเกษตรอยางมีเทคนิคและดวยการประยุกตใชปจจัยที่มี
สาขางาน เทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย
3.7 ดํารงชีวิตในเรือ
3.8 บริการเครื่องกลเรือพาณิชย
3.9 บริการเครื่องกลไฟฟาเรือ
3.10 บริการระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
สาขางานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต
3.7 บริการงานซอมตัวถังรถยนต
3.8 บริการงานซอมสีรถยนต
3.9 บริหารงานธุรกิจซอมตัวถังและสีรถยนต
สาขางานบํารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
3.7 บริการระบบไอนํ้าและการสงถายความรอนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
3.8 บริการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
3.9 บริหารงานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
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สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนสงทางราง
3.7 บริการระบบลอและระบบรองรับน้ําหนักรถไฟ
3.8 บริการระบบเบรกรถไฟ
3.9 บริการระบบปรับอากาศรถไฟและระบายอากาศรถไฟ
3.10 บริหารงานบํารุงรักษาเครื่องกลระบบขนสงทางราง
3.11 บริการซอมบํารุงเครื่องกลระบบขนสงทางราง
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โครงสราง
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
ผูสํา เร็จ การศึ กษาตามหลัก สู ตรประกาศนีย บัตรวิชาชีพ ชั้นสู ง พุทธศั ก ราช 2557 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล จะตองศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาตาง ๆ รวมไมนอยกวา 83
หนวยกิต และเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสรางตอไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต ไมนอ ยกวา
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา
1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต

21 หนวยกิต
(ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
(ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)

2. หมวดวิชาทักษะชีพ ไมนอยกวา
2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
(15 หนวยกิต)
2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
(21 หนวยกิต)
2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
(ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
(4 หนวยกิต)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา

56 หนวยกิต

6 หนวยกิต

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รวม ไมนอยกวา

83 หนวยกิต

โครงสรางนี้สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องกล หรือเทียบเทา
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สําหรับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น
หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเทา ที่ไมมีพื้นฐานวิชาชีพ จะตองเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน
วิชาชีพ ตอไปนี้
รหัสวิชา
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0007
3100-0008
3100-0009
3101-0001
3101-0002
3101-0003

ชื่อวิชา
งานเทคนิคพืน้ ฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วัสดุชาง
งานเชื่อมและโลหะแผน
งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
งานจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็ก
งานเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
งานเครื่องลางและสงกําลังรถยนต

1. หมวดวิชาทักษะชีวิต

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

ไมนอยกวา 21 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนในลักษณะเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการใหครอบคลุมทุกกลุมวิชา เพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหมีทักษะในการปรับตัวและดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม เห็นคุณคาของตนและการพัฒนาตน
มี ค วามใฝ รู แสวงหาและพั ฒ นาความรู ใ หม มี ค วามสามารถในการใช เ หตุ ผ ล การคิ ด วิ เ คราะห
การแกปญหาและการจัดการ มีทักษะในการสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการทํางานรวมกับ
ผูอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ รวมถึงความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ในสัดสวน
ที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุจุดประสงคของหมวดวิชาทักษะชีวิต รวมไมนอยกวา 21 หนวยกิต
1.1 กลุมทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไมนอยกวา 9 หนวยกิต)
1.1.1 กลุมวิชาภาษาไทย (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1101
3000-1102
3000-1103
3000-1104

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ
การเขียนเชิงวิชาชีพ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนองาน
การพูดเพื่อสื่อสารงานอาชีพ
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1105
การเขียนรายงานการปฏิบัติงาน
3000*1101 ถึง 3000*1199 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาไทย
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
*-*-*

1.1.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1201
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม
3000-1202
กลยุทธการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ
3000-1203
ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน
3000-1204
ภาษาอังกฤษโครงงาน
3000-1205
การเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต
3000-1206
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3000-1207
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3000-1208
ภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ
3000-1209
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีชางอุตสาหกรรม
3000-1221
ภาษาอังกฤษเพื่อกิจการการบิน
3000*1201 ถึง 3000*1299 รายวิชาในกลุม วิชาภาษาตางประเทศ
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

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

1.2 กลุมทักษะการคิดและการแกปญหา (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.2.1 กลุมวิชาวิทยาศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3000-1301
3000-1302
3000-1303
3000-1304
3000-1312
3000-1313
3000-1314
3000-1315

ชื่อวิชา
วิทยาศาสตรเพื่องานไฟฟาและการสื่อสาร
วิทยาศาสตรเพื่องานเครื่องกลและการผลิต
วิทยาศาสตรเทคโนโลยียาง
วิทยาศาสตรเพื่องานกอสรางและตกแตงภายใน
การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ
ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
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ท-ป-น
2-2-3
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2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1316
วิทยาศาสตรเพื่องานเทคนิคพลังงาน
3000-1317
การวิจยั เบื้องตน
3000*1301 ถึง 3000*1399 รายวิชาในกลุม วิชาวิทยาศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
2-2-3
3-0-3
*-*-*

1.2.2 กลุมวิชาคณิตศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1401
คณิตศาสตรเพือ่ พัฒนาทักษะการคิด
3000-1402
คณิตศาสตรอุตสาหกรรม
3000-1404
คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ
3000-1406
แคลคูลัสพื้นฐาน
3000-1407
คณิตศาสตรอุตสาหกรรมพลังงาน
3000-1408
สถิติและการวางแผนการทดลอง
3000-1409
การคิดและการตัดสินใจ
3000*1401 ถึง 3000*1499 รายวิชาในกลุม วิชาคณิตศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
*-*-*

1.3 กลุมทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต (ไมนอยกวา 6 หนวยกิต)
1.3.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1501
ชีวิตกับสังคมไทย
3000-1502
เศรษฐกิจพอเพียง
3000-1503
มนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3000-1504
ภูมิฐานถิ่นไทย
3000-1505
การเมืองการปกครองของไทย
3000*1501 ถึง 3000*1599 รายวิชาในกลุม วิชาสังคมศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม
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3-0-3
3-0-3
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3-0-3
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*-*-*
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1.3.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-1601
การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม
3000-1602
การบริหารจัดการสุขภาพเพือ่ ภาวะผูนํา
3000-1603
พฤติกรรมนันทนาการกับการพัฒนาตน
3000-1604
เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทํางาน
3000-1605
สุขภาพชุมชน
3000-1606
การคิดอยางเปนระบบ
3000-1607
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3000-1608
พลศึกษาเพื่องานอาชีพ
3000-1609
ลีลาศเพื่อการสมาคม
3000-1610
คุณภาพชีวิตเพื่อการทํางาน
3000*1601 ถึง 3000*1699 รายวิชาในกลุม วิชามนุษยศาสตร
ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเพิ่มเติม

2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

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

ไมนอยกวา 56 หนวยกิต

2.1 กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน (15 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3001-1001
3001-2001
3100-0101
3100-0102
3100-0104

ชื่อวิชา
การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
กลศาสตรวิศวกรรม
กลศาสตรของไหล
นิวเมติกสและไฮดรอลิกส

ท-ป-น
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3

2.2 กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หนวยกิต)
รหัสวิชา
3100-0105
3100-0109
3100-0125
3101-2001
3101-2002

ชื่อวิชา
ความแข็งแรงของวัสดุ
เทอรโมไดนามิกส
การจัดการความปลอดภัย
งานสงถายกําลัง
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
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ท-ป-น
3-0-3
3-0-3
1-2-2
2-3-3
2-3-3
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รหัสวิชา
3101-2003
3101-2004
3101-2005

ชื่อวิชา
เครื่องยนตสันดาปภายใน
เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
งานทดลองเครื่องกล

ท-ป-น
3-0-3
2-0-2
1-2-2

2.3 กลุมทักษะวิชาชีพเลือก (ไมนอยกวา 12 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใดสาขางานหนึ่งใหครบตามที่กําหนดในกรณีที่ตองการใหผูเรียน
ไดสาขางานนั้น หรือเลือกเรียนจากสาขางานอื่น ๆ รวมกันจนครบหนวยกิตที่กําหนด
2.3.1 สาขางานเทคนิคยานยนต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3101-2101
งานระบบเครือ่ งยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
1-3-2
3101-2102
งานระบบเครือ่ งยนตดเี ซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
1-3-2
3101-2103
งานเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม
1-6-3
3101-2104
งานไฟฟายานยนต
1-6-3
3101-2105
งานปรับแตงเครื่องยนต
1-6-3
3101-2106
งานเชื้อเพลิงแกสยานยนต
1-6-3
3101-2107
งานเกียรอัตโนมัติ
2-3-3
3101-2108
งานเครื่องลางและสงกําลังยานยนต
1-6-3
3101-2109
งานตรวจวิเคราะหยานยนต
1-6-3
3101-2110
เทคโนโลยีดีเซล
2-0-2
1-6-3
3101-2111
งานตัวถังและพนสียานยนต
3101-2112
งานปรับอากาศยานยนต
1- 3-2
3101-2113
งานเครื่องมือกลยานยนต
1-6–3
3101-2803
ลอและระบบรองรับน้ําหนักรถไฟ
2-3–3
3101-2804
ระบบเบรกรถไฟ
2-3–3
3101*2101 ถึง 3101*2199 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ * - * - *
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3101-5101
3101-5102
3101-5103
3101-5104
3101-51XX

ชื่อวิชา
งานเทคนิคยานยนต 1
งานเทคนิคยานยนต 2
งานเทคนิคยานยนต 3
งานเทคนิคยานยนต 4
งานเทคนิคยานยนต …

ท-ป-น
* - *- *
* - *- *
* - *- *
* - *- *
* - *- *

2.3.2 สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3101-0106
ชิ้นสวนเครื่องกล
3-0-3
3101-2201
งานบริการเทคโนโลยีเครื่องกลตนกําลัง
2-3-3
3101-2202
เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2-3-3
3101-2203
งานบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
2-3-3
3101-2204
งานบริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
2-3-3
3101-2205
งานบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2-3-3
3101-2206
งานบริการเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2-3-3
3101-2207
งานบริการระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
2-3-3
3101-2208
กระบวนการผลิต
3-0-3
3101-2209
การทําความเย็นอุตสาหกรรม
3-0-3
3101-2210
การปรับอากาศอุตสาหกรรม
3-0-3
3101-2211
วิศวกรรมโรงตนกําลัง
3- 0 - 3
3101-2212
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
2-0-2
3101-2213
พลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม
2-0-2
3101-2214
ไอน้ําอุตสาหกรรม
3-0-3
3101-2215
การถายเทความรอน
3-0-3
3101*2201 ถึง 3101*2299 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ * - * - *
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

12
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3101-5201
3101-5202
3101-5203
3101-5204
3101-52XX

ชื่อวิชา
งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 1
งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 2
งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 3
งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 4
งานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.3 สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3101-2301
งานติดตั้งเครือ่ งยนตเรือ
2-3-3
3101-2302
งานเกียรเรือ
1-3-2
3101-2303
งานใบจักรเรือ
1-3-2
3101-2304
งานไฟฟาในเรือ
2-3-3
3101-2305
งานซอมเครื่องยนตเรือ
1-3-2
3101-2306
งานเขียนแบบและอานแบบเรือ
1-3-2
3101-2307
ความตานทานและกําลังเรือ
3-0-3
3101-2308
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
3-0-3
3101-2309
งานสัญญาณควบคุมการเดินเรือ
2-3-3
3101-2310
งานทอในเรือ
1-3-2
3101-2311
งานเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
1-3-2
3101-2312
งานเครื่องมือกลเรือ
1-3-2
3101-2313
การขนถายวัสดุในเรือ
2-0-2
ทฤษฎีเรือ
3-0-3
3101-2314
3101-2315
งานบุคคลประจําเรือ
1-3-2
3101-2316
งานบริการเครื่องทําความเย็นเรือ
1-3-2
3101-2317
เทคโนโลยีเรือสมัยใหม
2-0-2
3101*2301 ถึง 3101*2399 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ * - * - *
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3101-5301
3101-5302
3101-5303
3101-5304
3101-53XX

ชื่อวิชา
งานเทคนิคเครื่องกลเรือ 1
งานเทคนิคเครื่องกลเรือ 2
งานเทคนิคเครื่องกลเรือ 3
งานเทคนิคเครื่องกลเรือ 4
งานเทคนิคเครื่องกลเรือ …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.4 สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร
รหัสวิชา
3101-2401
3101-2402
3101-2403
3101-2404
3101-2405
3101-2406
3101-2407
3101-2408
3101-2409
3101-2410
3101-2411
3101-2412
3101-2413
3101-2414
3101-2415
3101-2416
3101-2417
3101-2418
3101-2419
3101-2420

ชื่อวิชา
งานบริการเครื่องจักรกลเตรียมดิน
งานบริการเครื่องจักรกลงานสัตว
เครื่องจักรกลเกษตรกอนการเก็บเกีย่ ว
เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกีย่ ว
เครื่องสูบน้ําและระบบสงถาย
งานเครื่องจักรกลอาหาร
ระบบชลประทาน
งานแกปญหาเครื่องกลเกษตร
วิศวกรรมสํารวจ
งานไฟฟาในฟารมและการควบคุม
งานฟารมแทรกเตอร
การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
งานเครื่องมือขนถายและขนสงผลิตผลทางการเกษตร
การถายทอดกําลังเครื่องจักรกลเกษตร
การใชคอมพิวเตอรในงานเครื่องจักรกลเกษตร
เศรษฐศาสตรในงานเครื่องจักรกลเกษตร
การวางแผนและการบริหารงานการเกษตร
การบรรจุหีบหอผลิตผลเกษตร
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร
พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
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ท-ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
1-6-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
3-0-3
2-3-3
2-0-2
2-0-2
2-3-3
2-3-3
2-0-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3101-2421
สิ่งแวดลอมเพือ่ การเกษตร
2-0-2
3101-2422
งานเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร
2-3-3
3101-2423
การประยุกตระบบไฮดรอลิกสในเครื่องจักรกลเกษตร
2-3-3
3101*2401 ถึง 3101*2499 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ * - * - *
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3101-5401
งานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 1
3101-5402
งานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 2
3101-5403
งานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 3
3101-5404
งานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 4
3101-54XX งานเทคนิคเครื่องกลเกษตร …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.5 สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย
รหัสวิชา
3101-2501
3101-2502
3101-2503
3101-2504
3101-2505
3101-2506
3101-2507
3101-2508
3101-2509
3101-2510
3101-2511
3101-2512
3101-2513
3101-2514

ชื่อวิชา
งานเครื่องกลเรือพาณิชย
งานเครื่องกลไฟฟาเรือ
งานระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
งานเชื่อมประกอบและเครื่องมือกล
เครื่องจักรชวย 1
เครื่องจักรชวย 2
เครื่องสูบเรือและระบบทอทาง
ทักษะชาวเรือ
โครงสรางเรือ
การดํารงชีพในเรือและการชวยชีวิต
การปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องตน
การฝกภาคทะเล
งานซอมบํารุงเครื่องจักรกลเรือ
อิเล็กทรอนิกสและการสื่อสารเรือ
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ท–ป-น
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-0-2
2-0-2
2-3-3
2-0-2
2-0-2
2-3-3
1-2-2
1-6-3
2-3-3
1-3-2
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท–ป-น
3101-2515
ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี 1
1-3-2
3101-2516
ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี 2
1-3-2
3101-2517
กฎหมายพาณิชยนาวี
2-0-2
3101-2518
วายน้ํา
0-3-1
3101-2519
ศิลปะปองกันตัว
0-3-1
3101*2501 ถึง 3101*2599 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ * - * - *
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3101-5501
3101-5502
3101-5503
3101-5504
3101-55XX

ชื่อวิชา
งานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 1
งานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 2
งานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 3
งานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย 4
งานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.6กสาขางานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3101-2601
การวิเคราะหความเสียหายของเครื่องยนต
2-3-3
3101-2602
เทคโนโลยีการซอมตัวถังรถยนต
2-3-3
3101-2603
เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต
2-3-3
3101-2604
เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอรกลาส
2-3-3
3101-2605
เทคโนโลยีการซอมสีและพนสีรถยนต
2-3-3
3101-2606
ปญหาพิเศษงานซอมสีรถยนต
2-3-3
3101-2607
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
2-0-2
3101-2608
การประกันภัยรถยนต
2-0-2
3101-2609
ธุรกิจศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
2-0–2
3101-2610
การบริหารศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
2-0–2
3101*2601 ถึง 3101*2699 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ * - * - *
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
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รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
3101-5601
3101-5602
3101-5603
3101-5604
3101-56XX

ชื่อวิชา
งานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต 1
งานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต 2
งานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต 3
งานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต 4
งานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต …

ท-ป-น
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*
*-*-*

2.3.7 สาขางานบํารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3100-0114
การขนถายวัสดุ
1-2-2
3101-2201
งานบริการเทคโนโลยีเครื่องกลตนกําลัง
2-3-3
3101-2202
เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2-3-3
3101-2204
งานบริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
2-3-3
3101-2205
งานบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2-3-3
3101-2209
การทําความเย็นอุตสาหกรรม
3- 0 - 3
3101-2210
การปรับอากาศอุตสาหกรรม
3-0-3
3101-2212
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
2-0-2
3101-2701
งานบริการระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
2-3-3
3101-2702
งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
2-3-3
2-3-3
3101-2703
งานสงถายความรอนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
3101-2704
งานจัดการและการวางแผนบํารุงรักษาเทคโนโลยีผลิตไฟฟา
2-3-3
3111-2106
ระบบปมและงานทอ
2-0-2
3101*2701 ถึง 3101*2799 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ * - * - *
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3101-5701
งานบํารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 1
*-*-*
3101-5702
งานบํารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 2
*-*-*
3101-5703
งานบํารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 3
*-*-*
3101-5704
งานบํารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา 4
*-*-*
*-*-*
3101-57XX งานบํารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา…
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2.3.8 สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนสงทางราง
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ท-ป-น
3101-2801
ระบบขนสงทางราง
2-0-2
3101-2802
การจัดการระบบขนสงทางราง
2-0-2
3101-2803
ลอและระบบรองรับน้ําหนักรถไฟ
2-3-3
3101-2804
ระบบเบรกรถไฟ
2-3-3
3101-2805
ระบบปรับอากาศรถไฟ
2-3-3
3101-2806
บริหารงานบํารุงรักษาเครื่องกลระบบขนสงทางราง
2-3-3
3101-2807
งานซอมบํารุงเครื่องกลระบบขนสงทางราง
1-3-2
3101*2801 ถึง 3101*2899 รายวิชาตามความชํานาญเฉพาะดานของสถานประกอบการ * - * - *
หรือตามยุทธศาสตรของภูมิภาค
รายวิชาทวิภาคี
ท-ป-น
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3101-5801
งานเทคนิคเครื่องกลระบบขนสงทางราง 1
*-*-*
3101-5802
งานเทคนิคเครื่องกลระบบขนสงทางราง 2
*-*-*
3101-5803
งานเทคนิคเครื่องกลระบบขนสงทางราง 3
*-*-*
3101-5804
งานเทคนิคเครื่องกลระบบขนสงทางราง 4
*-*-*
3101-58XX งานเทคนิคเครื่องกลระบบขนสงทางราง …
*-*-*
สําหรับรายวิชาในการศึกษาระบบทวิภาคีไมนอยกวา 12 หนวยกิตนั้น ใหสถานศึกษารวมวิเคราะห
ลักษณะงานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงครายวิชา
สมรรถนะรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา ที่สอดคลองกันระหวางสมรรถนะวิชาชีพสาขางานกับลักษณะ
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ รวมทั้งจํานวนหนวยกิตและเวลาที่ใชในการฝกอาชีพในแตละ
รายวิชาเพื่อนําไปจัดแผนการฝกอาชีพ การวัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะ
รายวิชา ทั้งนี้ โดยใหใชเวลาฝกในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 54 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
2.4 ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ (4 หนวยกิต)
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3101-8001 หรือรายวิชา 3101-8002 และ 3101 -8003
รหัสวิชา
3101-8001
3101-8002
3101-8003

ชื่อวิชา

ท-ป-น
* - * -4
*-*-2
*-*-2

ฝกงาน
ฝกงาน 1
ฝกงาน 2
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2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ จํานวน 4 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชา 3101-8501 หรือรายวิชา 3101-8502 และ 3101-8503
รหัสวิชา
3101-8501
3101-8502
3101-8503

ชื่อวิชา
โครงการ
โครงการ 1
โครงการ 2

ท-ป-น
*-*-4
*-*-2
*-*-2

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุทธศักราช 2557 ทุกประเภทวิชา สาขาวิชาและหมวดวิชา โดยตองไมเปนรายวิชาที่เคยศึกษามาแลว
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหศึกษาโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จการศึกษา

4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงตอสัปดาห)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3000-2001
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 1
3000-2002
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 2
3000-2003
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 3
3000-2004
กิจกรรมองคการวิชาชีพ 4
3000*2001 ถึง 3000*2004 กิจกรรมที่สถานศึกษาหรือสถานประกอบการจัด
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วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3100-0001
3100-0002
3100-0003
3100-0004
3100-0005
3100-0006
3100-0007
3100-0008
3100-0009

งานเทคนิคพื้นฐาน
เขียนแบบเทคนิค
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
วัสดุชาง
งานวัดละเอียด
งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป
งานเชื่อมและโลหะแผน
งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
งานเครื่องมือกลเบื้องตน
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0-6-2
1-3-2
1-3-2
2-0-2
1-2-2
1-3-2
1-3-2
1-2-2
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3100-0001

งานเทคนิคพื้นฐาน
0-6-2
(Basic Technical Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. รูและเขาใจเกี่ยวกับการใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตน
2. มีทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลิตชิ้นงานตามขั้นตอน แกปญหา และนําไปประยุกตใชกับงานอื่นได
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความอดทน ปลอดภัย ผลงานประณีตเรียบรอย ละเอียด
รอบคอบ เปนระเบียบ สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การใช การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องตนในการผลิตชิ้นงาน
2. ใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ และเครื่องมือกลเบื้องตน
3. ปรับแตง ปรับตั้ง และลับคมตัดเครื่องมือกลในงานชางเครื่องกล
4. รางแบบบนชิ้นงาน แปรรูป ขึ้นรูป ประกอบ และปรับชิ้นงานโลหะดวยเครื่องมือ (Hand tools)
และเครื่องมือกลเบื้องตนตามแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช การบํารุงรักษาเครื่องมือ (Hand tools) และเครื่องมือกลเบื้องตน ความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน งานวัดและตรวจสอบ งานรางแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียว
งานเครื่องมือกลเบื้องตน และงานประกอบ
3100-0002

เขียนแบบเทคนิค
1-3-2
(Technical Drawing)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบเทคนิค การใชเครื่องมือเขียนแบบ
2. สามารถเขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอนและแบบสั่งงาน
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเทคนิค และการใชเครื่องมือเขียนแบบ
2. เขียนภาพสองมิติ ภาพสามมิติ ภาพฉาย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอน และแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเขียนแบบเทคนิคเบื้องตน มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เสน ตัวเลข
ตัวอักษร มาตราสวน องคประกอบของการบอกขนาดมิติ กระดาษเขียนแบบ การใชอุปกรณเขียนแบบเบื้องตน
การเขียนเสน มุม ตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณงานชางอุตสาหกรรม การใชมาตราสวน การบอกขนาดมิติ การสราง
รูปทรงเรขาคณิต ภาพสองมิติ ภาพสามมิติ หลักการฉายภาพฉาย (Orthographic Projection) มุมที่ 1 และมุมที่ 3
ภาพพิกทอเรียล (Pictorial) ภาพตัด ภาพชวย ภาพคลี่เบื้องตน การบอกขนาดมิติที่ซับซอน และแบบสั่งงาน การอาน
สัญลักษณเบื้องตนในงานชางอุตสาหกรรม
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3100-0003

งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
1-3-2
(Electronic and Electrical Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน เครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณวงจรไฟฟา
วงจรอิเล็กทรอนิกส และวิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา
2. สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจรและควบคุมอุปกรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ปฏิ บั ติ ง านอย า งประณี ต เรี ย บร อ ย มี ร ะเบี ย บวิ นั ย อดทน มี กิ จ นิ สั ย ในการทํ า งาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน วิธีปองกันอันตรายจากไฟฟา
2. ใชเครื่องมือวัดทางไฟฟา วัสดุ อุปกรณ วงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
3. ติดตั้ง ตรวจสอบ ประกอบวงจร ควบคุมอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของทฤษฎีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน มาตรการความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟา ทฤษฎีอิเล็กตรอน ความตานทาน ตัวนํา ฉนวน แหลงกําเนิดไฟฟา หนวยวัดไฟฟา การใชเครื่องมือวัดไฟฟา
เบื้ องต น สั ญ ลั ก ษณ แ ละอุ ป กรณ ติ ด ตั้ ง ไฟฟ า สายไฟฟ า อุ ป กรณ ป อ งกั น และการต อ สายดิ น การทํ า งานของ
เครื่องใชไฟฟาขนาดเล็ก โครงสราง สัญลักษณ คุณสมบัติ และวงจรใชงานของตัวตานทาน คาปาซิเตอร อินดักเตอร
ไดโอด ทรานซิสเตอร เอสซีอาร วัสดุอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หมอแปลงไฟฟา สวิตช ขั้วตอสาย ปลั๊ก แจค รีเลย
ลําโพง ไมโครโฟน เครื่องมือกล หัวแรงบัดกรี คีม ไขควง การใชเครื่องมือวัดพื้นฐานที่จําเปนในทางอิเล็กทรอนิกส
มัลติมิเตอร เครื่องจายกําลังงานไฟฟา เครื่องกําเนิดสัญญาณ และออสซิลโลสโคป การประกอบ และทดสอบวงจร
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน
3100-0004

วัสดุชาง
2-0-2
(Materials)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการจําแนกชนิด การแบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใชงานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. สามารถจําแนก เลือกใช ตรวจสอบสมบัตติ ามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียดรอบคอบ คํานึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด แบงกลุม ลักษณะ มาตรฐาน สมบัติการใชงานของวัสดุในงาน อุตสาหกรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใช ตรวจสอบสมบัติตามมาตรฐานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการตรวจสอบ ปองกันการกัดกรอนของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชงาน การกัดกรอนและการปองกันวัสดุ
ชนิดตาง ๆ ในงานอุตสาหกรรม โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุตาง ๆ ที่มีตอโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิง
และสารหลอลื่น วัสดุไฟฟา วัสดุอิเล็กทรอนิกส วัสดุกอสราง และวัสดุสังเคราะห การตรวจสอบวัสดุเบื้องตน
3100-0005

งานวัดละเอียด
1-2-2
(Precision Measurements)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของงานวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัด และตรวจสอบกับงานชิ้นสวนเครื่องกล
2. สามารถเลือกใช บํารุงรักษาเครื่องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
3. มีเจตคติที่ดีในการทํางาน มีความละเอียด รอบคอบ มีความรับผิดชอบตอการทํางานและความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวัดละเอียด การใชเครื่องมือวัดและตรวจสอบงานชิ้นสวนเครื่องกล
2. เลือกใช บํารุงรักษา เครื่องมือวัด และตรวจสอบชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการของงานวัดละเอียด ชนิด หนาที่ การใชงาน และบํารุงรักษา เครื่องมือวัด
ละเอียด แบบมีสเกลและแบบดิจิตอล บรรทัดเหล็ก สายวัด ระดับน้ํา เครื่องมือวัดละเอียดแบบเลื่อนไดมีสเกล
เวอรเนียรคาลิปเปอร ไมโครมิเตอร นาฬิกาวัด ใบวัดมุม เครื่องมือวัดละเอียดแบบถายขนาดวงเวียนเหล็ก เกจสปริง
วัดนอก วัดใน เกจวัดความโตรู เครื่องมือวัดละเอียดแบบคาคงที่ เกจกามปู เกจทรงกระบอก เกจบล็อก เกจวัดเกลียว
บรรทัดตรวจสอบความเรียบ เกจวัดความเรียบผิว
3100-0006

งานชิ้นสวนเครื่องกลทั่วไป
1-3-2
(General Machine Elements)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการถอดประกอบ การติดตั้ง และการปรับตั้ง เครื่องมือกล
2. สามารถวางแผนปฏิ บั ติ ก ารถอดประกอบ ติ ด ตั้ ง และปรั บตั้ ง ชิ้ น ส ว นยึ ด ประสาน ชิ้ น ส ว นทั่ ว ไป
และชิ้นสวนสงกําลังเครื่องมือกล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง เครื่องมือกล
2. วางแผน เตรียมงาน ตรวจวิเคราะหการถอดประกอบ ติดตั้ง ปรับตั้ง ชิ้นสวนยึดประสาน ชิ้นสวนทั่วไป
และชิ้นสวนสงกําลังเครื่องมือกล
3. บํารุงรักษาชิ้นสวนเครื่องกลตามหลักการการใชงาน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการใชเครื่องมือและอุปกรณชวยถอดประกอบ การวัดและตรวจสอบในงาน
สวม การถอดประกอบ การติดตั้งและการปรับตั้ง ความปลอดภัยทั่วไป การวางแผนปฏิบัติการ การถอดประกอบ
ชิ้นสวนยึดประสานและชิ้นสวนทั่วไป สลัก สกรู โบลตและนัต หมุดย้ํา สปริง กลไก การถอดประกอบชิ้นสวน
ส ง กํ า ลั ง เพลา ลิ่ ม สไปลน รองลื่ น ตลั บ ลู ก ป น เฟ อ ง สายพานและพู ล เลย ลู ก เบี้ ย ว คลั ต ช คั ป ปลิ ง เบรก
ความปลอดภัยเฉพาะงาน
3100-0007

งานเชื่อมและโลหะแผน
1-3-2
(Welding and Sheet Metal)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและโลหะแผน
2. สามารถเขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณขึ้นรูป ประกอบงานโลหะแผน เตรียมชิ้นงาน
งานเชื่อมไฟฟา เชื่อมแกส แลนประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตอตัวที
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในงานเชื่อมและงานโลหะแผน
2. เขียนแบบแผนคลี่ จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ ขึ้นรูป ประกอบงานโลหะแผนตามแบบ
3. เชื่อมไฟฟา และเชื่อมแกส แลนประสานแผนเหล็กกลา รอยตอชนและตอตัวทีตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการเชื่อมแกสและเชื่อมไฟฟาเบื้องตน การแลนประสาน การเชื่อมแผน
เหล็กกลาในตําแหนงทาเชื่อมตาง ๆ รอยตอชน ตัวทีและตอหนาแปลน งานโลหะแผนเบื้องตน การเขียนแผนคลี่
อยางงาย การขึ้นรูป การประกอบชิ้นงานโลหะแผน
3100-0008

งานคอมพิวเตอรเบื้องตน
1-2-2
(Basic Computer)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ และกระบวนการดานคอมพิวเตอรการใชโปรแกรมสําเร็จรูป การใชอินเทอรเน็ตในงานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางเปนระบบ รับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภัย และมีคุณธรรม จริยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน ระบบปฏิบัติการโปรแกรม
สําเร็จรูปและอินเตอรเน็ตในงานอาชีพ
2. ใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ
3. สืบคนขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอินเทอรเน็ต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชคอมพิวเตอรเบื้องตน การใชระบบปฏิบัติการ การใชโปรแกรม
ประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสาร การใชโปรแกรมตารางคํานวณ การใชโปรแกรมการนําเสนอผลงาน หรือการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใชอินเทอรเน็ตสืบคนขอมูล จริยธรรม และ ความรับผิดชอบ
ในการใชคอมพิวเตอรกับงานอาชีพ
3100-0009

งานเครื่องมือกลเบื้องตน
1-3-2
(Basic Machine Tools)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ดวยเครื่องมือกลเบื้องตน
3. มีเจตคติและมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ดวยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เปนระเบียบ สะอาด
ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตย รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การคํานวณ การบํารุงรักษา การปรับตั้ง การใชงาน เครื่ อ งมื อ กล
พื้นฐานตามคูมือ
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานลับคมตัด งานตัด เจาะ กลึง กัด ไส ดวยเครื่องมือกลเบื้องตนตามแบบสั่งงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจําแนกชนิด สวนประกอบ หลักการทํางาน การบํารุงรักษาและหลักความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน การคํานวณคา ความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการปอน องคประกอบที่จําเปน
ในการปฏิบัติงาน งานลับคมตัด งานตัด งานกลึง งานกัด งานไส งานเจาะ ตามแบบสั่งงาน และหลักความปลอดภัย
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
วิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3001-1001
3001-2001
3001-2002
3001-2003
3001-2004
3001-2005
3001-2006

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
คอมพิวเตอรกราฟก
การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชว ย
คอมพิวเตอรเพือ่ งานออกแบบสถาปตยกรรม

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

วิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101
3100-0102
3100-0103
3100-0104
3100-0105
3100-0106
3100-0107
3100-0108
3100-0109
3100-0110
3100-0111
3100-0112
3100-0113
3100-0114
3100-0115
3100-0116
3100-0117
3100-0118
3100-0119

กลศาสตรวิศวกรรม
กลศาสตรของไหล
กลศาสตรเครื่องจักรกล
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
ความแข็งแรงของวัสดุ
ชิ้นสวนเครื่องกล
การสงถายกําลัง
การสงถายความรอน
เทอรโมไดนามิกส
วัสดุอุตสาหกรรม
โลหะวิทยา
การทดสอบวัสดุ
กรรมวิธีการผลิต
การขนถายวัสดุ
มาตรวิทยาวิศวกรรม
การออกแบบเครื่องจักรกล
การควบคุมคุณภาพ
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
การบริหารงานอุตสาหกรรม
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-2-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
3-0-3
2-0-2
2-2-3
1-2-2
2-0-2
1-2-2
1-2-2
3-0-3
3-0-3
1-2-2
2-0-2
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3100-0120
3100-0121
3100-0122
3100-0123
3100-0124
3100-0125
3100-0126
3100-0127
3100-0128

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
การศึกษางาน
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ธุรกิจอุตสาหกรรม
การวางแผนและควบคุมการผลิต
การจัดการความปลอดภัย
การออกแบบเบื้องตน
ระบบขนสงทางรางเบื้องตน
การจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน

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

3100-0201
3100-0202
3100-0203
3100-0204
3100-0205
3100-0206
3100-0207
3100-0208

เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน
กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค

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

3100-0301
3100-0302

ทฤษฎีโครงสราง
การสํารวจเพือ่ การกอสราง

3-0-3
2-2-3

3100-0601
3100-0602
3100-0603
3100-0604

เคมีทั่วไป
เคมีอินทรียทั่วไป
เคมีฟสิกสทั่วไป
เคมีวิเคราะหทั่วไป

2-2-3
2-2-3
2-2-3
2-2-3
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
3001-1001

การบริหารงานคุณภาพในองคการ
3-0-3
(Quality Administration in Organization)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เข า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การองค ก าร หลั ก การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพและเพิ่ ม ผลผลิ ต หลั ก การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทํางาน และการประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
2. สามารถวางแผนการจัดการงานอาชีพ โดยประยุกตใชหลักการจัดการองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพ
ขององคการ และกิจกรรมการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการจัดการงานอาชีพดวยความรับผิดชอบ รอบคอบ มีวินัย ขยัน ประหยัด
อดทนและสามารถทํางานรวมกัน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดการองคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต การจัดการ
ความเสี่ยง การจัดการความขัดแยง การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
2. วางแผนการจัดการองคการ และเพิ่มประสิทธิภาพขององคการตามหลักการ
3. กําหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง และความขัดแยงในงานอาชีพตามสถานการณ
4. เลือกกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานตามหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
5. ประยุกตใชกิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการจัดการงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดองคการ การเพิ่มประสิทธิภาพขององคการ การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
การจัดการความเสี่ยง การจัดการความขัดแยงในองคการ กลยุทธการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การนํากิจกรรม
ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตมาประยุกตใชในการจัดการงานอาชีพ
3001-2001

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
2-2-3
(Information Technology for Works)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
การสืบคนและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพ
2. สามารถสืบคน จัดเก็บ คนคืน สงผาน จัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศ นําเสนอและสื่อสารขอมูล
สารสนเทศในงานอาชี พ โดยใช ค อมพิ ว เตอร และอุป กรณโ ทรคมนาคม และโปรแกรมสํ าเร็ จ รู ป
ที่เกี่ยวของ
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสืบคน จัดดําเนินการและสื่อสารขอมูลสารสนเทศ
ในงานอาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
และโปรแกรมสําเร็จรูปที่เกี่ยวของ
2. ใช ค อมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ โ ทรคมนาคมในการสื บ ค น และสื่ อ สารข อ มู ล สารสนเทศผ า นระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
3. จัดเก็บ คนคืน สงผานและจัดดําเนินการขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
4. นําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ คอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศ การสื บ ค น ข อ มู ล สารสนเทศ การจั ด เก็ บ ค น คื น ส ง ผ า นและจั ด ดํ า เนิ น การข อ มู ล สารสนเทศ
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการนําเสนอและสื่อสารขอมูลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ
3001-2002

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2-2-3
(Computer Programming)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. เขียนผังโครงสราง ผังงาน เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรประยุกตในงานอาชีพ
4. จัดทําเอกสารประกอบการใชงานและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ผังโครงสราง ผังงาน การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาเชิงโครงสรางหรือภาษาเชิงวัตถุ (เชน ภาษา C++, JAVA หรืออื่น ๆ Data Type,
Operators, Input/Output, Condition, Loops, Arrays, String, Pointers, Functions & Subroutine และ File Handling)
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3001-2003

ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
2-2-3
(Introduction to Database System)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล
2. สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการระบบฐานขอมูล
3. มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานระบบฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล
2. ประยุกตใชระบบจัดการฐานขอมูลในงานอาชีพ
3. วิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล
4. ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปจัดการระบบฐานขอมูล
5. จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานและพัฒนาโปรแกรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ระบบและแบบจําลองสารสนเทศ (Information Models and System) ระบบ
ฐานขอมูล (Database System) แบบจําลองขอมูล (Data Modeling) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database
System) ภาษาสอบถามฐานขอมูล (Database Query Language) การออกแบบฐานขอมูล การทําใหเปนบรรทัดฐาน
(Normalization) การใชโปรแกรมสําเร็จรูประบบฐานขอมูล การสืบคนขอมูล สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
ดวยคอมพิวเตอร
3001-2004

คอมพิวเตอรกราฟก
2-2-3
(Computer Graphics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟก ซอฟตแวรกราฟก และระบบสื่อสารกราฟก
2. สามารถประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟก
3. สามารถสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
4. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานระบบกราฟก ซอฟตแวรกราฟก และระบบสื่อสารกราฟก
2. วิเคราะหและประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟกในงานอาชีพ
3. สืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เทคนิคพื้นฐานของกราฟก โครงสรางซอฟตแวรกราฟก การใชตัวประสาน
โปรแกรมประยุกตกราฟก (Graphic Application Programming Interface) แบบจําลองสี (Color Model), ระบบพิกัด
(Co-ordinate), การยอ-ขยาย (Scaling), การหมุน (Rotation), Translation, Viewing Transformation, Clipping,
ระบบกราฟก, Raster and Vector Graphic Systems, การสื่อสารกราฟก (Graphic Communications), แบบจําลอง
เชิงเรขาคณิต (Geometric Modeling), เทคนิคการใหแสงและเงา (Rendering), พื้นฐานการทําภาพเคลื่อนไหวดวย
คอมพิวเตอร (Computer Animation), การสรางภาพนามธรรม (Visualization), ภาพเสมือนจริง (Virtual Reality),
Computer Vision และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปกราฟก การสืบคนขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ
ดวยคอมพิวเตอร
3001-2005

การออกแบบโปรแกรมใชคอมพิวเตอรชวย
2-2-3
(Computer Assistance in Designs)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
2. สามารถประยุกตใชโปรแกรมออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนวิธีการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย
2. ติดตั้ง ตรวจสอบ ทดสอบและประยุกตใชโปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบภาพ 2 มิติ
และ 3 มิติในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ โปรแกรมชวยในการออกแบบและเขียนแบบ การใชชุดคําสั่งในการสรางภาพ
2 มิติ และ 3 มิติ การใชคําสั่งในการแกไขปรับปรุง การแปลง (Transform) การจัดการภาพ การกําหนดขนาดและ
สัญลักษณ การจัดการไฟล การพิมพ (Print)
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3001-2006

คอมพิวเตอรเพื่องานออกแบบสถาปตยกรรม
2-2-3
(Computer for Architectural Design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ในการออกแบบสถาปตยกรรม และนําเสนอผลงาน
สถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร
2. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ในการออกแบบสถาปตยกรรม และนําเสนอผลงาน
สถาปตยกรรมดวยคอมพิวเตอร
3. มีเจตคติที่ดี ในการปฏิบัติงานอยางประณีตเรียบรอย มีระเบียบวินัย อดทน มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ในการออกแบบสถาปตยกรรม
และการนําเสนอผลงาน
2. สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ในการออกแบบสถาปตยกรรม และการนําเสนอผลงาน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความประณีตเรียบรอยเปนระเบียบ
สะอาด ตรงตอเวลา มีความซื่อสัตยและรับผิดชอบ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การพื้ น ฐานของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก การใช โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก ในการออกแบบสถาป ต ยกรรม และนํ า เสนอผลงานการออกแบบสถาป ต ยกรรม
ดวยคอมพิวเตอร
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101

กลศาสตรวิศวกรรม
3-0-3
(Engineering Mechanics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสถิตศาสตร การใชเวกเตอรชวยในการคํานวณแรงในโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล
2. สามารถวิเคราะหแรงในโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตที่เกี่ยวกับ
สถิตศาสตร และสามารถแกปญหาสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู และใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา มีความละเอียด
รอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณแรง โมเมนตบนระนาบ ปริภูมิโดยใชเวกเตอร และเครื่องคํานวณชวย
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหแรงในชิ้นสวนโครงสรางและชิ้นสวนเครื่องกล
3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงกระจาย และสถิตศาสตรของไหล
4. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการหาจุดศูนยถวง เซนทรอยด และคาโมเมนตความเฉื่อยของรูปทรงเรขาคณิต
5. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณเกี่ยวกับแรงเสียดทานในเครื่องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ วิธีการแกปญหาโจทยทางวิศวกรรมโดยใชหลักสถิตศาสตรและเวกเตอรชวย เกี่ยวกับ
ระบบของแรง ชนิดของแรง โมเมนตและแรงคูควบ สมดุล แผนภาพวัตถุอิสระ โครงสรางและหลักการวิเคราะห
เบื้องตน แรงกระจาย สถิตศาสตรของไหล จุดศูนยถวง เซนทรอยด โมเมนตความเฉื่อย และความเสียดทาน
การแกปญหาโจทยสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
3100-0102

กลศาสตรของไหล
3-0-3
(Fluid Mechanics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสถิตศาสตร และหลักของพลังงานของไหล
2. สามารถประยุกตใชหลักของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู และใชเหตุผลของกลศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับของไหล มีความ
ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการใชพลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสถิตศาสตรและพลังงานของไหล
2. ประยุกตใชหลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

33
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ คุณสมบัติของของไหล ความหนืด การสมดุลของของไหลที่อยูนิ่ง การหาแรงกระทํากับ
วัตถุที่จม แรงพยุง และแรงลอยตัว สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการการไหลตอเนื่อง สมการการไหล
สม่ําเสมอ การไหลในทอ การไหลในทอโคง และการวัดอัตราการไหล
3100-0103

กลศาสตรเครื่องจักรกล
3-0-3
(Machinery Mechanics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของกลไก การหาความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกล
2. สามารถหาการเคลื่อนที่ ความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟก และการคํานวณ
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับการทํางานของกลไกและใชเหตุผลของกลศาสตรในการ
แกปญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรกล มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความประณีตรอบคอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของกลไก การหาความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกล
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการหาการเคลื่อนที่ ความเร็วและความเรงของกลไกเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟก
และการคํานวณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการทํางานของกลไกเครื่องจักรกล การคํานวณเกี่ยวกับระบบสงกําลังเชิงกล สายพาน
เชือ ก สลิง โซ เฟอ ง การเคลื่อนที่ของจุดและเส น การเคลื่อนที่ของชิ้น สวนหรือกลไกเครื่องจักรกล การหา
ความเร็วและความเรงในเครื่องจักรกลโดยวิธีกราฟกและวิธีคํานวณ
3100-0104

นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
2-2-3
(Pneumatics and Hydraulics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกส และระบบควบคุม
2. สามารถออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบนิวแมติกสและระบบไฮดรอลิกส ทั้งแบบเชิงกลและแบบไฟฟา
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส และมีกิจนิสัย
ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ หลักการทํางานของระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกส และระบบควบคุม
2. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกสแบบเชิงกลตามเงื่อนไขของงาน
3. ออกแบบ ติดตั้ง บํารุงรักษาระบบนิวแมติกส ระบบไฮดรอลิกสแบบไฟฟาตามเงื่อนไขของงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบและติดตั้งระบบนิวแมติกส หลักการทํางานเบื้องตนของระบบ
นิวแมติกส อุปกรณในระบบนิวแมติกส ปมลม วาลว อุปกรณทํางานรวมทั้งระบบสุญญากาศ การเขียนผังวงจร
นิวแมติกสและการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกสแบบทํางานตอเนื่อง อุปกรณไฟฟา
และโซลินอยดวาลว การออกแบบและเขียนวงจรนิวแมติกสควบคุมการทํางานดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรม
เมเบิลลอจิกคอนโทรล (PLC) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบนิวแมติกส
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การออกแบบและติดตั้งระบบไฮดรอลิกส หลักการทํางานเบื้องตนของระบบ
ไฮดรอลิกส อุปกรณในระบบไฮครอลิกส น้ํามันไฮดรอลิกส ชุดตนกําลัง วาลว และ อุปกรณทํางาน การเขียน
ผังวงจรไฮดรอลิกส การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิกสควบคุมดวยรีเลยไฟฟา และโปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรล (PLC) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบไฮดรอลิกส
3100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ
3-0-3
(Strength of Materials)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุกตใชหลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ้นสวน
โครงสรางและเครื่องจักรกล
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูและใชหลักเหตุผลของกลศาสตรของแข็งในการแกปญหา มีความตระหนักถึง
ความปลอดภัยและความคุมคาของวัสดุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของความเคน ความเครียดและสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของชิ้นสวนเนื่องจากอุณหภูมิ การตอกันโดยใช
แนวเชื่อมและหมุดย้ํา
3. แสดงความรู เ กี่ ย วกับ หลั ก การคํ า นวณความแข็ ง แรงของภาชนะความดั น เพลารั บ แรงและทอร ก
คานรับแรงและโมเมนตดัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคน
และความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุนของฮุก มอดูลัสความยืดหยุน ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ความเคนในวัสดุซึ่งตอกันโดยการเชื่อมและโดยการใชหมุดย้ํา ความเคนในภาชนะความดัน การบิดของเพลา
ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน การหาระยะแอนตัว
ของคานโดยวิธีโมเมนตรวมกับพื้นที่ พื้นฐานการรวมความเคน การประยุกตความรูในงานอาชีพ
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3100-0106

ชิ้นสวนเครื่องกล
3-0-3
(Machine Elements)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจชนิด หนาที่ มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล
2. สามารถคํานวณและเลือกใชชิ้นสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลของการใชชิ้นสวนเครื่องกล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด หนาที่ และมาตรฐานของชิ้นสวนเครื่องกล
2. คํานวณและเลือกใชชิ้นสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ชนิด หนาที่ มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล รวมทั้งการคํานวณและ
เลือ กใช ในการออกแบบ การผลิต และการซอ มบํา รุง ทางเครื่ อ งกล ชิ้นส วนต อยึด ที่ใช หลัก การของลิ่ม สลั ก
เพลาเรียว สไปลน ชิ้นสวนยึดประสานดวยเกลียว ชิ้นสวนสงกําลัง เชน สปริง เฟอง คลัตซ สายพาน โซกําลัง เพลา
รองลื่น ตลับลูกปนและการหลอลื่น การคํานวณงานสวมระบบไอเอสโอ
3100-0107

การสงถายกําลัง
3-0-3
(Power Transmission)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงกําลังเชิงกล
2. สามารถคํานวณและทดสอบการทํางานของระบบสงถายกําลังเชิงกล
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับกลไกการทํางานของระบบสงถายกําลัง และมีกิจนิสัย
ในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของชิ้นสวนสงกําลังเชิงกล
2. คํานวณและทดสอบการทํางานของระบบสงถายกําลังเชิงกลตามหลักการการสงถายกําลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการทดสอบรวมทั้งการคํานวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของระบบ
สงถายกําลังเชิงกล ประกอบดวย ขบวนเฟอง เฟองและโซ สายพาน ลูกเบี้ยว คัปปลิง และระบบสงถายกําลัง
เชิงกลในงานอาชีพ
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3100-0108

การสงถายความรอน
2-0-2
(Heat Transfer)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรังสี
2. สามารถคํานวณและทดสอบการถายเทความรอนของวัสดุและอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับปรากฏการณของความรอน ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการถายเทความรอนโดยการนํา การพา และการแผรงั สี
2. คํานวณและทดสอบการถายเทความรอนของวัสดุและอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการคํานวณการสงถายความรอนโดยการนําความรอน การพาความรอน การแผรังสี
ความรอน การนําความรอนเมื่อสภาวะตางๆ คงที่ แบบหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ การพาความรอนแบบอิสระ
การพาความรอนแบบบังคับ การแผรังสีความรอน การดูดกลืน และการแผกระจายความรอนของวัตถุดํา อุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน
3100-0109

เทอรโมไดนามิกส
3-0-3
(Thermodynamics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. สามารถวิเคราะหกระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร และตระหนักถึงประสิทธิภาพของการใชพลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. วิเคราะหกระบวนการทางอุณหพลศาสตร และวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร สมบัติของสารบริสุทธิ์ สถานะแกสอุดมคติ
กฎของอุณหพลศาสตร สเกลอุณหภูมิ พลังงาน ระบบควบคุม เอนทัลป (Enthalpy)
เอนโทรป (Entropy)
กระบวนการวัฏจักรและวัฏจักรทวน วัฏจักรกําลังเบื้องตน วัฏจักรเครื่องอัดอากาศ
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3100-0110

วัสดุอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Materials)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการแบงกลุม สมบัติ และการใชงานของวัสดุในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุ และเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน
3. มีเ จตคติ ที่ ดี ใ นการสืบค น ความรู เ กี่ย วกั บวั ส ดุ ศ าสตร ตระหนัก ถึ ง ประสิ ทธิ ภ าพ มีค วามประหยั ด
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอานและเขียนรหัสวัสดุตามมาตรฐาน ISO, JIS, DIN, BS, AISI, และ มอก.
2. วิเคราะหปญหาเกี่ยวกับวัสดุและเลือกใชวัสดุไดเหมาะสมกับประเภทของงาน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการปรับปรุงสมบัติ การใชงานของโลหะและอโลหะ รวมทั้งการปองกัน
การกัดกรอนของโลหะ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการการแบงกลุม สมบัติ และการใชงานของวัสดุอุตสาหกรรม สมบัติทางกายภาพ
ทางกล และทางเคมีของโลหะ การปรับปรุงสมบัติและการใชงานของโลหะ การกัดกรอนในโลหะและการปองกัน
สมบัติของอโลหะซึ่งใชในงานอุตสาหกรรม วัสดุสังเคราะห ระบบและสัญลักษณของวัสดุตามมาตรฐานสากล
3100-0111

โลหะวิทยา
2-2-3
(Metallurgy)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจสมบัติทางโครงสรางมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. เขาใจหลักการวางแผนกระบวนการงานหลอและชุบแข็ง การปรับปรุงโครงสรางของโลหะ
3. ปฏิบัติงานทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสราง
4. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู และใชเหตุผลทางโลหะวิทยาในการแกปญหา มีกิจนิสัยในการทํางาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสมบัติทางโครงสรางมหภาคและจุลภาคของโลหะ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดเตรียมชิ้นงานทดสอบความแข็ง
3. ทดสอบความแข็ง และการตรวจสอบโครงสราง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางกลของโลหะ ความสัมพันธระหวางความเคน
และความเครียด อะตอมของอนุภาค โครงสรางโมเลกุล โครงสรางอสัณฐาน โครงสรางผลึก ระบบโครงสรางผลึก
ดัชนีมิลเลอร ทิศทางและระนาบในผลึก ขอบกพรองในผลึก การเปลี่ยนรูปของโลหะ การคืนตัว การเกิดผลึกใหม
การเติบโต (Grain growth) โลหะผสม กระบวนการแข็งตัวของโลหะ โครงสรางจากการแข็งตัวของงานหลอ
เฟสและแผนภาพสมดุล ของหนึ่งธาตุ สองธาตุ และสามธาตุ การปรับปรุงพัฒนา และควบคุมโครงสรางของโลหะ
ชนิดตางๆ เหล็กหลอ โลหะที่ไมใชเหล็ก และโลหะผสม
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมชิ้นงานและทดสอบความแข็ง การตรวจสอบโครงสรางมหภาคและจุลภาค
3100-0112

การทดสอบวัสดุ
1-2-2
(Testing Materials)
วิชาบังคับกอน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย
2. สามารถปฏิบัติการและสรุปผลการทดสอบสมบัติของวัสดุเกี่ยวกับ ความเคน การบิด การดัด การรับแรง
กระแทก และการทดสอบแบบไมทําลาย
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูและใชเหตุผลทางวัสดุศาสตร มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
ปลอดภัย มีจริยธรรมในการบันทึกและรายงานผล
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทดสอบวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย
2. ทดสอบสมบัติของวัสดุแบบทําลายและแบบไมทําลาย
3. ทดสอบความแข็งดวยเครื่องทดสอบมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การทดสอบสมบัติและพฤติกรรมทางกลของวัสดุ จากการดึง การอัด การดัด
การเฉือน การบิด การกระแทก การทดสอบความแข็ง การทดสอบแบบทําลาย และการทดสอบแบบไมทําลาย
2-0-2
กรรมวิธีการผลิต
(Manufacturing Process)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการการผลิตและการแปรรูปวัสดุ
2. สามารถเลือกใชกรรมวิธีการผลิตและปรับปรุงลักษณะชิ้นงานไดอยางเหมาะสม
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิต มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ
และปลอดภัย
3100-0113

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

39
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการผลิตและการแปรรูปวัสดุ
2. วิเคราะหกรรมวิธีการผลิต และปรับปรุงลักษณะชิ้นงานตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิตและแปรรูปวัสดุ เชน กระบวนการหลอ, Mechanical Working, Electrical
Machining, Chemical Machining, และ Metal Cutting โดยเนนถึงหลักการทํางานของเครื่องจักร ที่ใชในการผลิต
แยกตามกรรมวิธี ตลอดจนลักษณะของชิ้นงานที่เหมาะสมของแตละกรรมวิธี
3100-0114

การขนถายวัสดุ
1-2-2
(Material Handling Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการระบบขนถายวัสดุ
2. สามารถวางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละสาขาอาชีพ
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการสื บ ค น ความรู และจั ด ระบบงานใช มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี กิ จ นิ สั ย ในการทํ า งาน
ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบขนถายวัสดุ
2. วางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละอาชีพตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวางผัง การออกแบบและเลือกใชระบบขนถายวัสดุโดยพิจารณาความสําคัญ
ความหมาย องคประกอบ ประโยชนและกฎเกณฑ การนํากฎเกณฑไปใชกับระบบ การขนถายวัสดุ ระบบการ
ขนถายวัสดุแบบตอเนื่อง ระบบสายพาน สกรูขนถาย ระบบขนถายดวยน้ําหนักตัวเอง ระบบขนถายดวยแรงเขยา
ระบบขนถายดวยนิวแมติกส ระบบขนถายวัสดุที่ไมใชรางอุปกรณชวยขนสง โกดัง และสโตร
3100-0115

มาตรวิทยาวิศวกรรม
1-2-2
(Engineering Metrology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการวัดและการสอบเทียบ
2. สามารถวัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟา เคมี แสง เสียง และสั่นสะเทือน
3. สามารถบํารุงรักษาเครื่องมือวัดและอุปกรณ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีความตระหนักถึงคุณภาพ
ของงาน มีจริยธรรมในการสรุปและรายงานผล
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนในการวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยา
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟา เคมี แสง เสียง และสั่นสะเทือน
3. วัดและตรวจสอบปริมาณดวยเครื่องมือวัด
4. สอบเทียบเครื่องมือวัดในงานวิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวัดและการสอบเทียบในงานมาตรวิทยาวิศวกรรม บทบาท และความสําคัญ
ของกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด ของประเทศไทย และมาตรฐาน ISO 9000 ISO 14000
และ HACCP หลักการวัด มาตรฐาน ระบบของการวัด ปริมาณ และหนวยนิยามศัพทมาตรวิทยา วิธีการวัดคา
ความผิดพลาดในการวัด การใชสถิติในการวัดและตรวจสอบ การหาคาความไมแนนอน (Uncertainty) มาตรฐาน
ISO/IEC 17025 สําหรับหองปฏิบัติการ การรักษาสภาพแวดลอมของหองปฏิบัติการ การใช บํารุงรักษา และ
สอบเทียบเครื่องมือวัดมิติ เชิงกล อุณหภูมิ ไฟฟา เคมี แสง เสียง และสั่นสะเทือน ซึ่งใชทั่วไปในงานวิศวกรรม
การบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณสอบเทียบ
3100-0116

การออกแบบเครื่องจักรกล
3-0-3
(Machine Design)
วิชาบังคับกอน : 3100-0105 ความแข็งแรงของวัสดุ
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบเครื่องจักรกล
2. สามารถคํานวณและออกแบบเครื่องจักรกล
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัยและประหยัด
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลและเลือกใชวัสดุ
2. คํานวณและออกแบบชิ้นสวนซึ่งมีความเคนผสมและใชทฤษฎีความเสียหาย ชิ้นสวนภายใตภาระความลา
3. คํานวณและออกแบบเครื่องจักรกล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการออกแบบเครื่องจักรกลโดยพิจารณาสมบัติของวัสดุ ทฤษฎีความเสียหาย และความลา
การออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกลอยางงาย รอยตอดวยหมุดย้ําและสลักเกลียว ลิ่ม สลัก เพลา เพลาเรียว สปริง
และสกรูสงกําลัง การทําโครงงานออกแบบเครื่องจักรกล
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3100-0117

การควบคุมคุณภาพ
3-0-3
(Quality Control)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต
2. สามารถประยุกตใชและสรางแผนภูมิควบคุม การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับสินคา และระบบคุณภาพ
อนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสถิติและการเก็บขอมูลจากการผลิต
2. ประยุกตใชและสรางแผนภูมิควบคุม การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับสินคา และระบบคุณภาพอนุกรม
มาตรฐานสากล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการควบคุมคุณภาพ การวิวัฒนาการของการควบคุมคุณภาพ สถิติเบื้องตนที่เกี่ยวของ
กับการควบคุมคุณภาพ ขอมูลจากงานผลิต การควบคุมกระบวนการดวยแผนภูมิควบคุม การวางแผนการสุม
ตัวอยาง (Sampling) เพื่อการยอมรับ ระบบคุณภาพตามอนุกรมมาตรฐานสากล ISO 9000 การวางแผน และนโยบาย
ในการบริหารงานคุณภาพและการประกันคุณภาพ การพัฒนา และแนวคิดของการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQC)
3100-0118

ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
1-2-2
(Safety and Pollution Control)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการจัดสภาพแวดลอม และการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. สามารถกํ า หนดเทคนิควิ ธี ก ารควบคุ ม และกํ า จั ด มลพิษ ในงานอุต สาหกรรม ตามพระราชบั ญญั ติ
สิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจัดสภาพแวดลอมและการจัดความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
2. วางแผนการดําเนินการปองกันอันตราย ปรับปรุงสภาพแวดลอมในงานอาชีพ และอนามัยสิ่งแวดลอม
ในโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการสภาพแวดลอม ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม สาเหตุและมาตรการ
ปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการปองกันอุบัติเหตุ ในการปฏิบัติงานอาชีพ อันตรายและการปองกัน
สภาพแวดลอมในงานอาชีพ นโยบายความปลอดภัย เทคนิคการจัดการความปลอดภัย การฝกอบรมคนงานใหม
เครื่องปองกันอันตราย การเคลื่อนยายวัสดุและอุปกรณตาง ๆ การเตรียมการระวังลวงหนาเกี่ยวกับอัคคีภัย
การจัดอนามัยสิ่งแวดลอมในโรงงาน สุขาภิบาล สุขอนามัย การตรวจรางกาย การปฐมพยาบาล หลักการทั่วไป
ในการชวยเหลือผูประสบเหตุ พระราชบัญญัติโรงงานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับโรงงานอุตสาหกรรม เทคนิควิธีในการควบคุมและกําจัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม
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3100-0119

การบริหารงานอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเบื้องตนการบริหารงานอุตสาหกรรม
2. เขาใจการวางผังโรงงานและกระบวนการผลิต การบริหารความปลอดภัย บุคลากร การควบคุมคุณภาพ
การประเมินราคา
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนการบริหารงานอุตสาหกรรม
2. วางผั ง โรงงานและกระบวนการผลิ ต การบริ ห ารความปลอดภั ย บุ ค ลากร การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การประเมินราคาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการเบื้องตนการจัดการอุตสาหกรรม วิธีการบริหารอุตสาหกรรมสมัยใหม การลงทุน
การคาดคะเน การเงิน การจัดซื้อ การตลาด การจัดสายงาน หลักการเบื้องตนในการเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผัง
โรงงาน กระบวนการผลิ ต เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ช ว ยงาน อุ ป กรณ ข นย า ยวั ส ดุ การจั ด เก็ บ วั ส ดุ และ
การบํารุงรักษา หลักการเบื้องตนในการบริหารงาน ความปลอดภัย การบริหารงานบุคลากร การควบคุมคุณภาพ
การควบคุมบัญชี การคิดราคางาน
3100-0120

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Economics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักเศรษฐศาสตรที่สัมพันธตอการลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม
2. สามารถวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการจัดทําโครงการลงทุนอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติที่ดีและมีความตระหนักถึงความประหยัด ความคุมคา ประสิทธิผลของการใชเศรษฐทรัพย
และทรัพยากร
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร การลงทุนและการดําเนินการทางอุตสาหกรรม
2. วิ เ คราะห ป ญ หาทางเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรมและการจั ด ทํ า โครงการลงทุ น อุ ต สาหกรรมตามหลั ก
เศรษฐศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความสัมพันธของวิชาเศรษฐศาสตรที่มีตออุตสาหกรรม การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม
นโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม มาตรการสงเสริมการลงทุน แหลงเงินทุน ความตองการและเศรษฐทรัพย
การผลิต ปจจัยการผลิต รายได ดอกเบี้ย ระบบเศรษฐกิจ การคิดตนทุนการผลิต กฎหมายแรงงาน การวิเคราะห
ปญหาทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม
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3100-0121

การศึกษางาน
2-0-2
(Work Study)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานในการครองชีพ
2. สามารถศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหไดมาตรฐาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต
2. ศึกษางานและปรับปรุงกระบวนการเพิ่มผลผลิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการการศึกษางานเพื่อเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานในการทํางาน การลดสวนของงาน
และเวลาที่ไรประสิทธิภาพ การศึกษาการทํางาน สภาพเงื่อนไขและสภาพแวดลอมของการทํางาน การเคลื่อนไหว
และแผนภูมิความสัมพันธระหวางเครื่องจักร เครื่องมือกับผูปฏิบัติงาน วิธีการเคลื่อนที่ของคนงาน ณ บริเวณที่
ปฏิบัติงาน การวัดผลงาน การศึกษางาน เวลามาตรฐานของการทํางานบนเครื่องจักร การใชเวลามาตรฐาน
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในงานอุตสาหกรรม
3100-0122

จิตวิทยาอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Psychology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของในงานอุตสาหกรรม
2. อธิบายเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของในงานอุตสาหกรรม
2. ใชหลักจิตวิทยาในงานอุตสาหกรรมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พั น ธุ ก รรมและสิ่ ง แวดล อ ม ความแตกต า งระหว า งบุ ค คล บุ ค ลิ ก ภาพ สุ ข ภาพจิ ต
สภาพแวดลอมในการทํางาน อุบัติเหตุและความปลอดภัย ทัศนคติและความพอใจในงาน ความคับของใจ สภาพ
ของการทํางาน คาจาง และการวัดผลงาน
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3100-0123

ธุรกิจอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Business)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
2. อธิบายเกี่ยวกับหลักการธุรกิจอุตสาหกรรม และวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ซื่อสัตย มีคุณธรรมและจริยธรรม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการธุรกิจอุตสาหกรรมและวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
2. ใชหลักการธุรกิจอุตสาหกรรมและวิธีดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการธุรกิจเพื่อการอุตสาหกรรม ชนิดของอุตสาหกรรม การเริ่มกิจการอุตสาหกรรม
การลงทุน แหลงเงินทุนและการตลาด กฎหมายแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ระบบภาษีอุตสาหกรรม
3100-0124

การวางแผนและควบคุมการผลิต
2-0-2
(Manufacturing Control and Planning)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. สามารถวางแผนและควบคุมการผลิต
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวางแผนและควบคุมการผลิต
2. วางแผนและควบคุมการผลิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการวางแผนและควบคุมการผลิตโดยใชหลักการกําหนดปริมาณการผลิต การวางแผน
ระบบผลิตสินคา การตัดสินใจ การพยากรณ การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผน การผลิตรวม การใชทรัพยากร
ซึ่งเปนปจจัยการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ การวางผังโรงงาน การวางแผนผังกระบวนการผลิต การวางแผนและ
ควบคุมการผลิตโดยใช เพิรท/ซีพีเอ็ม (PERT/CPM) การวางแผนความตองการวัสดุ การควบคุมตนทุนการผลิต
และการบริหารสินคาคงเหลือ
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3100-0125

การจัดการความปลอดภัย
1-2-2
(Safety Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. สามารถจัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการไดมาตรฐาน
พัฒนาความปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. จัดการความปลอดภัยในงานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการไดมาตรฐาน พัฒนาความปลอดภัย
โดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการ
ตามหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ไฟฟา
ภาวะแวดล อ ม สารเคมี และสิ่ ง ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด อั น ตราย บทบาทหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของเจ า หน า ที่
ความปลอดภัย นักการยศาสตร (Ergonomics) และผูเกี่ยวของ หลักการพัฒนาสภาพการทํางานในสถานที่ทํางาน
ที่อาจประสบอันตราย การสํารวจเพื่อคนหาอันตรายโดยอาจใชเครื่องมือวัดแสงสวาง วัดระดับเสียง การประเมิน
อันตรายจากการสํารวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้น การดําเนินการควบคุมปองกันและปรับปรุงดวยหลักการยศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภัยและเทคนิคไวส กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน การจัดทําแผนงาน
และโครงการความปลอดภัย ในการทํางาน การปรับปรุงสภาพการทํางานดว ยหลั กการยศาสตร การสํา รวจ
การประเมินอันตราย การปรับปรุงสภาพการทํางานโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3100-0126

การออกแบบเบื้องตน
1-3-2
(Principle of Fundamental Design)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบเบื้องตน
2. สามารถกําหนดขนาดมาตรฐานสัดสวนเครื่องเรือนที่มีความสัมพันธกับสัดสวนมนุษย โดยการนําไปใช
ประกอบการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการออกแบบเบื้องตน
2. กําหนดขนาดมาตรฐานสัดสวนเครื่องเรือนที่มีความสัมพันธกับสัดสวนมนุษย โดยการนําไปใช
ประกอบการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึก ษาและปฏิบั ติเ กี่ย วกั บ หลั กการออกแบบเบื้ อ งตน ขนาดสั ดส วนเครื่อ งเรือ นที่ มีความสั มพั นธ กั บ
มาตรฐานสัดสวนมนุษย จิตวิทยาสี การนําไปใชเปนพื้นฐานประกอบการออกแบบเครื่องเรือนและตกแตงภายใน
3100-0127

ระบบขนสงทางรางเบื้องตน
3-0-3
(Introduction to Rail Transit System)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจระบบการขนสงทางราง
2. เขาใจมาตรฐานและองคประกอบการขนสงทางราง
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการขนสงทางราง
2. เขียนผังองคประกอบการขนสงทางรางตามมาตรฐานการขนสงทางราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบการขนสงทางราง การพัฒนาการขนสงทางราง องคประกอบของระบบขนสงทางราง
มาตรฐานของระบบราง องคประกอบสถานีระบบราง ประเภทของรถไฟ เทคโนโลยีการขับเคลื่อนและตัวรถ
ระบบไฟฟาและการสงจาย การควบคุม การสื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ อาณัติสัญญาณระบบปองกันและ
ความปลอดภัย
3100-0128

การจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน
3-0-3
(Introduction to Rail Transit System Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจระบบการขนสงทางราง
2. เขาใจการจัดการระบบการขนสงทางรางเบื้องตน
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู มีความละเอียดรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการขนสงทางราง
2. เขียนองคประกอบการจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน การขนสงสินคาและการขนสงมวลชน การจัดการ
สถานี การจัดการเสนทางและการเดินรถ การพัฒนาทรัพยากร การวางแผนและการบริหารองคกร การตรวจสอบ
และการวางแผนการบํารุงรักษาในระบบราง ผลกระทบดานเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของ
ประชากร
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3100-0201

เคมีสิ่งแวดลอมเบื้องตน
1-2-2
(Fundamental of Environmental Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักเคมีวิเคราะหของน้ําและกระบวนการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภค
2. สามารถปฏิ บั ติ เ ตรี ย มการ เก็ บ ตั ว อย า งและวิ เ คราะห น้ํ า และดํ า เนิ น การบํ า บั ด น้ํ า เพื่ อ การบริ โ ภค
จากแหลงน้ําธรรมชาติ
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับเคมีสิ่งแวดลอม และใชเหตุผลทางวิทยาศาสตร มีกิจนิสัย
ในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักเคมีวิเคราะหของน้ําและกระบวนการบําบัดน้ํา
2. ปฏิบัติเตรียมการ เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา และดําเนินการบําบัดน้ําเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ เคมีวิเคราะหของน้ํา การเตรียมเครื่องมือ สารเคมีและสารละลาย การเก็บตัวอยางน้ํา
การเก็บรักษาและวิเคราะห หลักการวิเคราะห การวิเคราะหสารโดยวิธีการตกตะกอน การกรองและการทําใหแหง
การวิเคราะหโดยน้ําหนัก โดยปริมาตรและโดยการเปรียบเทียบสี การตรวจสอบคาพารามิเตอรทางกายภาพของน้ํา
กระบวนการบําบัดน้ําทางกายภาพและทางเคมีเพื่อการบริโภคจากแหลงน้ําธรรมชาติ การเติมอากาศ การแยกอนุภาคของแข็ง
การจมตัวของตะกอน การสรางตะกอนหรือการจับกอน การกรอง การแกน้ํากระดาง การฆาเชื้อโรค การขจัดของแข็งละลายน้ํา
3100-0202

จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอมเบื้องตน
1-2-2
(Fundamental of Environmental Microbiology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจบทบาทของจุลินทรียและการใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสีย
2. สามารถปฏิบัติการควบคุมและใชประโยชนของจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
3. มี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการสื บ ค น ความรู เ กี่ ย วกั บ จุ ล ชี ว วิ ท ยาสิ่ ง แวดล อ มและใช เ หตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับบทบาทของจุลินทรีย และการใชประโยชนในการบําบัดน้ําเสีย
2. ปฏิบัติการควบคุมและใชประโยชนของจุลินทรียในการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพตามกระบวนการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พฤติกรรมของจุลินทรีย การศึกษาดวยกลองจุลทรรศน การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย
และอาหารเลี้ยงเชื้อ การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย การจัดจําแนกชนิดและกลุมของจุลินทรีย การควบคุม
จุลินทรีย ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ จุลินทรียที่เกี่ยวของกับดิน อาหาร อุตสาหกรรม และแหลงน้ํา
การตรวจวัดคุณภาพน้ําดานสุขาภิบาล การบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ
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3100-0203

กลศาสตรของไหลและอุณหพลศาสตรเบื้องตน
2-2-3
(Basic Fluid Mechanics and Thermodynamics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร การเคลื่อนที่ของของไหล หลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. สามารถคํานวณปริมาณ อัตราการไหลในทอน้ําทิ้ง ขนาดทอ ปมสําหรับระบบน้ําเสีย วิเคราะห
แกไขปญหาทางอุณหพลศาสตรเกี่ยวกับมลพิษจากการเผาไหม
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรู และใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตร การเคลื่อนที่ของของไหล หลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. คํานวณปริมาณ อัตราการไหลในทอน้ําทิ้ง ขนาดทอ ปมสําหรับระบบน้ําเสีย วิเคราะห แกไขปญหา
ทางอุณหพลศาสตรเกี่ยวกับมลพิษจากการเผาไหมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สถิตศาสตรของไหล สมบัติของของไหล ความดันและเฮด แรงสถิตบนผิวและ
การลอยตัว การเคลื่อนที่ของของไหล ประเภทของการไหล สมการความตอเนื่อง พลังงานการไหล แรงและ
โมเมนตัมในการไหล การไหลในทอและในรางเปด หลักการอุณหพลศาสตร รูปแบบของพลังงาน การสมดุล
พลังงาน สมบัติทางอุณหพลวัตและกระบวนการ วัฏจักรของแกส เอนโทรป กฎขอที่สองของอุณหพลศาสตร
วัฏจักรกําลังของแกสและวัฏจักรทวน การผสมของแกส ปฏิกิริยาเคมีและการเผาไหม และการแกปญหามลพิษ
เนื่องจากการเผาไหม
3100-0204

เทคนิคการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย
2-2-3
(Wastewater Treatment and Control Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหน้ําทิ้งและกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
2. สามารถปฏิบัติการวัดปริมาณน้ําทิ้ง เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา ควบคุมระบบและกระบวนการบําบัด
น้ําเสียจากอุตสาหกรรม ชุมชนและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ และสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหน้ําทิ้ง และกระบวนการบําบัดน้ําเสียจากอุตสาหกรรม และชุมชน
2. ปฏิบัติการวัดปริมาณน้ําทิ้ง เก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ํา ควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย
จากอุตสาหกรรม ชุมชน และบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การวัดปริมาณน้ําการเก็บตัวอยางและวิเคราะหน้ําทิ้งจากอุตสาหกรรมและชุมชน
การตรวจสอบคาพารามิเตอรของน้ําทิ้งทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพของน้ําทิ้งตามขอกําหนดของมาตรฐาน
เทคนิคการควบคุมระบบและกระบวนการบําบัดน้ําเสีย ตั้งแตระบบขั้นตนถึงระบบขั้นสุดทาย การกําจัดสลัดจและ
น้ําซึ่งผานการบําบัด การนํากลับมาใชประโยชน การบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย
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3100-0205

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางอากาศ
1-2-2
(Air Pollution Control Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. สามารถตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตและอุตสาหกรรม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศ
2. ตรวจวัดและควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานยนตและอุตสาหกรรมตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ แหลงกําเนิดและผลกระทบของมลพิษ แผนการ
เก็บตัวอยางและตรวจวัด ขอกําหนดของมาตรฐานคุณภาพอากาศ จุดตรวจวัดและสุมตัวอยาง เครื่องมือและ
อุปกรณตรวจวัดฝุนหนัก อนุภาคแขวนลอย กาซและฝนกรด การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากยานยนต เครื่องมือ
และอุปกรณตรวจวัดควันดําและอนุภาคจากทอไอเสีย การควบคุมมลพิษที่แหลงกําเนิดจากเครื่องยนตและน้ํามัน
เชื้อเพลิง การควบคุมไอเสียเครื่องยนตดวยแคทาลิติกคอนเวอรเตอร การเก็บตัวอยางและตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
จากโรงงานอุ ต สาหกรรมด ว ยอุ ป กรณ ต รวจสอบอนุ ภ าค และก า ซจากปล อ งโรงงาน การควบคุ ม มลพิ ษ
ที่แหลงกําเนิดอนุภาคมลพิษโดยใชไซโคลน เครื่องเก็บแบบเปยก และการตกตะกอนดวยไฟฟาสถิต การควบคุม
กาซมลพิษโดยใชอุปกรณดูดซึมและอุปกรณดูดซับ การเผากําจัดกาซหรือสารมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม
3100-0206

เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
1-2-2
(Noise and Vibration Control Techniques)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการแกไขปญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
2. สามารถตรวจวัด ควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิด
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการแกปญหามลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
2. ตรวจวัด ควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากแหลงกําเนิดตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน แหลงกําเนิด และผลกระทบ
ของมลพิษ เทคนิคการตรวจวัดและการใชเครื่องมือวัดมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน มาตรฐานคุณภาพ
เสียงและความสั่นสะเทือน เทคนิคการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือนจากยานยนต อุตสาหกรรม
และการกอสราง
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3100-0207

เทคนิคการจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
1-3-2
(Hazardous Waste Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการ การจัดการแกปญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย
2. สามารถจัดการกากของเสีย สารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใชประโยชนจากกากของเสีย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย และตระหนักถึงสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ การจัดการแกปญหามลพิษจากสารอันตรายและกากของเสีย
2. จัดการกากของเสีย สารอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรม และใชประโยชนจากกากของเสียตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการสารอันตรายและกากของเสีย ปญหามลพิษ ชนิดและแหลงกําเนิด
ผลกระทบที่เกิดและแนวทางการแกไข ความเสี่ยงจากสารอันตรายและเทคนิคในการจัดการกากของเสียจากชุมชน
และอุตสาหกรรม ภาระงานของการจัดการ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ การกําเนิดกากของเสีย การขนถาย
การจัดถังรองรับและกรรมวิธีการถายโอนและการขนสงกากของเสีย การกําจัดกากของเสียจนถึงขั้นสุดทาย
เทคนิคการฟนฟูวัสดุกากและพลังงานจากกากของเสียเพื่อนํากลับมาใชประโยชน
3100-0208

เทคโนโลยีสะอาดสําหรับชางเทคนิค
1-2-2
(Clean Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริการ
2. สามารถจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรและพลังงานในองคการโดยหลักเทคโนโลยีสะอาดไดมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบ ปลอดภัย ตระหนักถึงคุณภาพ การอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีสะอาดในการจัดการทรัพยากรในการผลิต และการบริการ
2. จั ด การเกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรและพลั ง งานในองค ก ารโดยหลั ก เทคโนโลยี ส ะอาดได ม าตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใชเทคโนโลยีสะอาด บทบาทและความสําคัญในการจัดการทรัพยากรและ
การลดมลพิษ การนําทรัพยากรกลับมาใชใหม การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการและกิจกรรมมาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดลอม หลักการตรวจประเมินเทคโนโลยีสะอาดทั้งเบื้องตน และโดยละเอียด การศึกษาความ
เปนไปไดของแตละทางเลือกของเทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยีสะอาดกับแหลงพลังงาน หลักการประหยัด
พลังงาน การดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและการบริการ เทคนิคการประเมินผล ดํารงรักษา การ
ดําเนินงานเทคโนโลยีสะอาดในองคการใหตอเนื่องและยั่งยืน
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3100-0301

ทฤษฎีโครงสราง
3-0-3
(Theory of Structures)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจวิธีการหาแรงในโครงสราง
2. สามารถคํานวณแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนตดัด เสนอิทธิพล การโกงตัวของคาน แรงในชิ้นสวน
ของโครงขอหมุน และคานตอเนื่อง
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดี สนใจใฝรู ทํางานดวยความรอบคอบ และมีความรับผิดชอบ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหแรงภายในโครงสราง
2. คํานวณแรงปฏิกิริยาและแรงภายในโครงสราง
3. เขียนเสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน
4. คํานวณคาการโกงตัวของคาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนที่เกี่ยวกับโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัด แรงภายใน
ชิ้นสวนของโครงขอหมุน เสนอิทธิพลในคานและโครงขอหมุน การโกงตัวของคานโดยวิธีพื้นที่โมเมนตและ
คานเสมือน การวิเคราะหคานตอเนื่องโดยวิธีสมการสามโมเมนต
3100-0302

การสํารวจเพื่อการกอสราง
2-2-3
(Construction Surveying)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการสํารวจในการกอสราง
2. สามารถสํารวจเพื่อการกอสรางอาคาร สะพาน ทอ คลองสงน้ํา
3. มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการสํารวจในการกอสรางอาคาร สะพาน ทอ คลองสงน้ํา และอื่น ๆ
2. กําหนดตําแหนงและระดับงานอาคาร
3. ตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร
4. สํารวจเพื่องานดานวิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการงานสํารวจเพื่อการกอสรางอาคาร สะพาน ทอ คลองสงน้ําและอื่น ๆ
การตรวจสอบการทรุดตัวและเคลื่อนตัวของอาคาร การสํารวจเพื่องานดานวิศวกรรม
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3100-0601

เคมีทั่วไป
2-2-3
(General Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหทฤษฎี ปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
2. สามารถทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชสมบัติคอลลิเกตีฟ การไทเตรท
กรด เบส และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบ ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม พันธะเคมี
ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส
2. ทดสอบหาองคประกอบของสสาร หาน้ําหนักโมเลกุลโดยใชสมบัติคอลลิเกตีฟ การไทเตรท กรด เบส
และการคํานวณปริมาณสารสัมพันธตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการและทฤษฎีปริมาณสารสัมพันธ สสารและพลังงาน โครงสรางอะตอม
พันธะเคมี ตารางธาตุ สมบัติของแกส ของเหลว และของแข็ง สารละลาย กรด เบส ปฏิบัติการเกี่ยวกับการหา
องค ป ระกอบของสารในสารผสมและสารละลาย สมบั ติ ข องสารผสม การหาน้ํ า หนั ก โมเลกุ ล โดยใช ส มบั ติ
คอลลิเกตีฟ (Colligative Properties) เทคนิคการไทเทรต การสะเทินระหวางกรด เบส
3100-0602

เคมีอินทรียท ั่วไป
2-2-3
(General Organic Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจการเขียนโครงสราง เรียกชื่อ บอกชนิดของไอโซเมอร ของสารอินทรียได
2. มีความสามารถในการวิเคราะหกลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรีย และบอกสมบัติ ของสารอินทรียที่สําคัญ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของปฏิกิริยา การสังเคราะหและคุณสมบัติที่สําคัญของสารอินทรีย
2. วิเคราะหกลไก ทํานายปฏิกิริยาเคมีอินทรีย และบอกสมบัติของสารอินทรียที่สําคัญตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พันธะเคมี ไฮบริไดเซชั่น การเขียนสูตรโครงสราง การเรียกชื่อสเตอริโอเคมี
สมบัติทางกายภาพ ปฏิกิริยาเคมี และการสังเคราะหของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธ การหาจุด
หลอมเหลว จุดเดือด การตกผลึกสาร การกลั่น การสกัดสาร การแยกสารดวยเทคนิคโครมาโตกราฟ ทดสอบ
ปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดรคารบอน และอนุพันธที่สําคัญ
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3100-0603

เคมีฟสิกสทั่วไป
2-2-3
(Physical Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหสมบัติในเชิงทฤษฎีจลนของกาซ และของเหลว หลักอุณหพลศาสตรทางเคมี
จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
2. สามารถทดสอบสมบัติ ในเชิง ทฤษฎีจ ลน โมเลกุ ลของก าซและของเหลว อุ ณหพลศาสตรทางเคมี
จลนศาสตรเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟา
3. เพื่อใหมีกิจนิสัยในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีอุณหพลศาสตร จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย
แมคโคร โมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
2. ทดสอบสมบัติในเชิงทฤษฎีจลน โมเลกุลของกาซและของเหลว อุณหพลศาสตรทางเคมี จลนศาสตร
เคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย สารแมคโครโมเลกุล เคมีเชิงไฟฟาตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ สมบัติในเชิงทฤษฎีจลน โมเลกุลของกาซและของเหลว หลักอุณหพลศาสตร
ทางเคมี จลนศาสตรทางเคมี สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา การทดสอบสมบัติ
ของสารตามทฤษฎี จ ลน โมเลกุ ล ของก า ซและของเหลว หลั ก อุ ณ หพลศาสตร ท างเคมี จลนศาสตร ท างเคมี
สมดุลวัฏภาค สารละลาย แมคโครโมเลกุล และเคมีเชิงไฟฟา
3100-0604

เคมีวิเคราะหทวั่ ไป
2-2-3
(Analytical Chemistry)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการเลือกใช เทคนิคและวิธีการวิเคราะหสมบัติของสาร
2. สามารถวิเคราะหทางเคมีทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานอยางมีระบบแบบแผน ดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการการวิเคราะหทางเคมี ทั้งทางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2. วิเคราะหทางเคมี ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยน้ําหนักและโดยปริมาตรตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการวิเคราะหเชิงคุณภาพดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบเซมิไมโคร และการวิเคราะห
เชิงปริมาณ การวิเคราะหโดยน้ําหนักและโดยปริมาตร การไทเตรท สมดุลเคมี การวิเคราะหดวยเครื่องมือวิเคราะห
ทางเคมีชั้นสูง การวางแผนงาน การสุมตัวอยาง การเตรียมตัวอยาง การเลือกใชวิธีการวิเคราะห การจัดการขอมูล
วิเคราะห ประมวลผลขอมูลทางสถิติ
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
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สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3101-0001
3101-0002
3101-0003

งานจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็ก
งานเครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซล
งานเครื่องลางและสงกําลังรถยนต

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

กลุมทักษะวิชาชีพพืน้ ฐาน
3100-0101
3100-0102
3100-0104

กลศาสตรวิศวกรรม
กลศาสตรของไหล
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส

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

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3100-0105
3100-0109
3100-0125
3101-2001
3101-2002
3100-2003
3100-2004
3101-2005

ความแข็งแรงของวัสดุ
เทอรโมไดนามิกส
การจัดการความปลอดภัย
งานสงถายกําลัง
เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
เครื่องยนตสันดาปภายใน
เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
งานทดลองเครือ่ งกล
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3-0-3
3-0-3
1-2-2
2-3-3
2-3-3
3-0-3
2-0-2
1-2-2
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานยานยนต
3101-2101
3101-2102
3010-2103
3101-2104
3101-2105
3101-2106
3101-2107
3101-2108
3101-2109
3101-2110
3101-2111
3101-2112
3101-2113
3101-2803
3101-2804

งานระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
งานระบบเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
งานเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม
งานไฟฟายานยนต
งานปรับแตงเครื่องยนต
งานเชื้อเพลิงแกสยานยนต
งานเกียรอัตโนมัติ
งานเครื่องลางและสงกําลังยานยนต
งานตรวจวิเคราะหยานยนต
เทคโนโลยีดีเซล
งานตัวถังและพนสียานยนต
งานปรับอากาศยานยนต
งานเครื่องมือกลยานยนต
ลอและระบบรองรับน้ําหนักรถไฟ
ระบบเบรกรถไฟ

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

สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
3101-0106
3101-2201
3101-2202
3101-2203
3101-2204
3101-2205
3101-2206
3101-2207
3101-2208
3101-2209
3101-2210
3101-2211
3101-2212
3101-2213
3101-2214
3101-2215

ชิ้นสวนเครื่องกล
งานบริการเทคโนโลยีเครื่องกลตนกําลัง
เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
งานบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
งานบริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
งานบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
งานบริการเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
งานบริการระบบนิวเมติกสและไฮดรอลิกส
กระบวนการผลิต
การทําความเย็นอุตสาหกรรม
การปรับอากาศอุตสาหกรรม
วิศวกรรมโรงตนกําลัง
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
พลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม
ไอน้ําอุตสาหกรรม
การถายเทความรอน
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ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

3-0-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
3-0-3
2-0-2
2-0-2
3-0-3
3-0-3
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
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สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
3101-2301
3101-2302
3101-2303
3101-2304
3101-2305
3101-2306
3101-2307
3101-2308
3101-2309
3101-2310
3101-2311
3101-2312
3101-2313
3101-2314
3101-2315
3101-2316
3101-2317

งานติดตั้งเครื่องยนตเรือ
งานเกียรเรือ
งานใบจักรเรือ
งานไฟฟาในเรือ
งานซอมเครื่องยนตเรือ
งานเขียนแบบและอานแบบเรือ
ความตานทานและกําลังเรือ
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
งานสัญญาณควบคุมการเดินเรือ
งานทอในเรือ
งานเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
งานเครื่องมือกลเรือ
การขนถายวัสดุในเรือ
ทฤษฎีเรือ
งานบุคคลประจําเรือ
งานบริการเครื่องทําความเย็นเรือ
เทคโนโลยีเรือสมัยใหม

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

สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร
3101-2401
3101-2402
3101-2403
3101-2404
3101-2405
3101-2406
3101-2407
3101-2408
3101-2409
3101-2410
3101-2411
3101-2412
3101-2413
3101-2414

งานบริการเครื่องจักรกลเตรียมดิน
งานบริการเครื่องจักรกลงานสัตว
เครื่องจักรกลเกษตรกอนการเก็บเกี่ยว
เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
เครื่องสูบน้ําและระบบสงถาย
งานเครื่องจักรกลอาหาร
ระบบชลประทาน
งานแกปญหาเครื่องกลเกษตร
วิศวกรรมสํารวจ
งานไฟฟาในฟารมและการควบคุม
งานฟารมแทรกเตอร
การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
งานเครื่องมือขนถายและขนสงผลิตผลทางการเกษตร
การถายทอดกําลังเครื่องจักรกลเกษตร
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2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
1-6-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
3-0-3
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
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3101-2415
3101-2416
3101-2417
3101-2418
3101-2419
3101-2420
3101-2421
3101-2422
3101-2423

การใชคอมพิวเตอรในงานเครื่องจักรกลเกษตร
เศรษฐศาสตรในงานเครื่องจักรกลเกษตร
การวางแผนและการบริหารงานการเกษตร
การบรรจุหีบหอผลิตผลเกษตร
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร
พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
สิ่งแวดลอมเพือ่ การเกษตร
งานเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร
การประยุกตระบบไฮดรอลิกสในเครื่องจักรกลเกษตร

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

สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย
3101-2501
3101-2502
3101-2503
3101-2504
3101-2505
3101-2506
3101-2507
3101-2508
3101-2509
3101-2510
3101-2511
3101-2512
3101-2513
3101-2514
3101-2515
3101-2516
3101-2517
3101-2518
3101-2519

งานเครื่องกลเรือพาณิชย
งานเครื่องกลไฟฟาเรือ
งานระบบปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น
งานเชื่อมประกอบและเครื่องมือกล
เครื่องจักรชวย 1
เครื่องจักรชวย 2
เครื่องสูบเรือและระบบทอทาง
ทักษะชาวเรือ
โครงสรางเรือ
การดํารงชีพในเรือและการชวยชีวิต
การปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องตน
การฝกภาคทะเล
งานซอมบํารุงเครื่องจักรกลเรือ
อิเล็กทรอนิกสและการสื่อสารเรือ
ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี 1
ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี 2
กฎหมายพาณิชยนาวี
วายน้ํา
ศิลปปองกันตัว
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2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-3-3
2-0-2
2-0-2
2-3-3
2-0-2
2-0-2
2-3-3
1-2-2
1-6-3
2-3-3
2-3-3
1-3-2
1-3-2
2-0-2
0-3-1
0-3-1
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สาขางานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต
3101-2601
3101-2602
3101-2603
3101-2604
3101-2605
3101-2606
3101-2607
3101-2608
3101-2609
3101-2610

การวิเคราะหความเสียหายของเครื่องยนต
เทคโนโลยีการซอมตัวถังรถยนต
เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต
เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอรกลาส
เทคโนโลยีการซอมสีและพนสีรถยนต
ปญหาพิเศษงานซอมสีรถยนต
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
การประกันภัยรถยนต
ธุรกิจศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
การบริหารศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต

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

สาขางานบํารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
3100-0114
3101-2201
3101-2202
3101-2204
3101-2205
3101-2209
3101-2210
3101-2212
3101-2701
3101-2702
3101-2703
3101-2704
3101-2106

การขนถายวัสดุ
งานบริการเทคโนโลยีเครื่องกลตนกําลัง
เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
งานบริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
งานบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
การทําความเย็นอุตสาหกรรม
การปรับอากาศอุตสาหกรรม
ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
งานบริการระบบไอนํ้าอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
งานสงถายความรอนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
งานจัดการและการวางแผนบํารุงรักษาเทคโนโลยีผลิตไฟฟา
ระบบปมและงานทอ

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

สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนสงทางราง
3101-2801
3101-2802
3101-2803
3101-2804
3101-2805
3101-2806
3101-2807

ระบบขนสงทางราง
การจัดการระบบขนสงทางราง
ลอและระบบรองรับน้ําหนักรถไฟ
ระบบเบรกรถไฟ
ระบบปรับอากาศรถไฟ
บริหารงานบํารุงรักษาเครื่องกลระบบขนสงทางราง
งานซอมบํารุงเครื่องกลระบบขนสงทางราง
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วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
3101-0001

งานจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็ก
1-3-2
(Motorcycle and Small Engine Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็ก
2. มีทักษะในการถอดประกอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมจักรยานยนตและ
เครื่องยนตเล็ก
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีวินัยตรงตอเวลาซื่อสัตยประหยัดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็ก
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการถอดประกอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมจักรยานยนตและ
เครื่องยนตเล็ก
3. ถอดประกอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็ก
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทํางานการใชเครื่องมือการถอดประกอบตรวจสอบชิ้นสวนของระบบตางๆ
การปรับแตงและการบํารุงรักษาจักรยานยนตและเครื่องยนตเล็ก รวมทั้งประมาณราคาคาบริการ
3101-0002

งานเครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซล
1-6-3
(Gasoline and Diesel Engine Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
2. สามารถถอดประกอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมเครื่องยนตแกสโซลีน และดีเซล
3. มีกิจนิสัยในการทํางานที่ดีมีวินัยตรงตอเวลาซื่อสัตยประหยัดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการถอดประกอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมเครือ่ งยนต
แกสโซลีนและดีเซล
3. ถอดประกอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทํางานการใชเครื่องมือ การถอดประกอบตรวจสอบชิ้นสวนของระบบตางๆ
การติดเครื่องยนตการปรับแตงและการบํารุงรักษาเครื่องยนตแกสโซลีนและเครื่องยนตดีเซล
3101-0003

งานเครื่องลางและสงกําลังรถยนต
1-3-2
(Suspension and Transmission Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องลางและสงกําลังรถยนต
2. สามารถถอดประกอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมเครื่องลางและสงกําลังรถยนต
3. มีกิจนิสัยในการทํางานมีวนิ ัยตรงตอเวลาซื่อสัตยประหยัดและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางและหลักการทํางานของเครื่องลางและสงกําลังรถยนต
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการถอดประกอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมเครือ่ งลางและ
สงกําลังรถยนต
3. ถอดประกอบตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมเครื่องลางและสงกําลังรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการทํางานการใชเครื่องมือการถอดประกอบตรวจสอบชิ้นสวนของระบบตางๆระบบ
เครื่องลางและสงกําลังรถยนต และการบํารุงรักษาเครื่องลางและสงกําลัง
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กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
3100-0101

กลศาสตรวิศวกรรม
3-0-3
(Engineering Mechanics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสถิตศาสตร การใชเวกเตอรชวยในการคํานวณแรงในโครงสรางและเครื่องจักรกล
2. สามารถวิเคราะหแรงในโครงสรางและเครื่องจักรกล หาคุณสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตที่เกี่ยวกับ
สถิตศาสตร และสามารถแกปญหาสถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรในการแกปญหา มีความละเอียด
รอบคอบและตระหนักถึงความปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตรการใชเวกเตอรและแรงในโครงสรางและเครื่องจักรกล
2. คํานวณแรงในโครงสรางและเครื่องจักรกลหาสมบัติของรูปทรงเรขาคณิตที่เกี่ยวกับสถิตศาสตร
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการหลักการวิเคราะหปญหาสถิตศาสตรวิศวกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแกปญหาโจทยทางวิศวกรรมโดยใชหลักสถิตศาสตรและเวกเตอรที่เกี่ยวกับระบบ
ของแรงชนิดของแรงโมเมนตและแรงคูควบสมดุลแผนภาพวัตถุอิสระโครงสรางและหลักการวิเคราะหเบื้องตนแรง
กระจายสถิตศาสตรของไหลจุดศูนยถวงและเซนทรอยดโมเมนตความเฉื่อยและความเสียดทานการแกปญหาโจทย
สถิตศาสตรวิศวกรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
3100-0102

กลศาสตรของไหล
3-0-3
(Fluid Mechanics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสถิตศาสตรและหลักการของพลังงานของไหล
2. สามารถประยุกตใชหลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูและใชเหตุผลของกลศาสตรในการแกปญหาเกี่ยวกับของไหล
มีความตระหนักถึงประสิทธิภาพในการใชพลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสถิตศาสตรและหลักการของพลังงานของไหล
2. คํานวณแรง งาน พลังงานในการไหลของของไหล
3. ประยุกตใชหลักการของพลังงานของไหลในงานอาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาคุณสมบัติของของไหลความหนืดการสมดุลของของไหลที่อยูนิ่งการหาแรงกระทํา
กั บ วั ต ถุ ที่ จ มแรงพยุ ง และแรงลอยตั ว สมการโมเมนตั ม และพลั ง งานสมการการไหลต อ เนื่ อ งสมการการไหล
สม่ําเสมอการไหลในทอการไหลในทอโคงการวัดอัตราการไหล
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3100-0104

นิวแมติกสและไฮดรอลิกส
2-2-3
(Pneumatic and Hydraulics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวแมติกสระบบไฮดรอลิกสและระบบควบคุม
2. สามารถออกแบบติดตั้งและบํารุงรักษาระบบนิวแมติกสและระบบไฮดรอลิกสทั้งแบบเชิงกลและ
แบบไฟฟา
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรูเกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกสและ
มีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรอบคอบและปลอดภัย
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบนิวแมติกสระบบไฮดรอลิกสและระบบควบคุม
2. ออกแบบติดตั้งระบบนิวแมติกสและระบบไฮดรอลิกสทั้งแบบเชิงกลและแบบไฟฟา
3. บํารุงรักษาระบบนิวแมติกสและระบบไฮดรอลิกสทั้งแบบเชิงกลและแบบไฟฟาตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติการออกแบบติดตั้งระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส หลักการทํางานเบื้องตนของระบบ
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส อุปกรณในระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส ปม วาลว อุปกรณทํางานรวมทั้งระบบ
สุญญากาศ การเขียนผังวงจรนิวแมติกสและไฮดรอลิกส การแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจร
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส แบบทํางานตอเนื่อง อุปกรณไฟฟาและโซลินอยดวาลว การออกแบบและเขียนวงจร
นิ ว แมติ ก ส แ ละไฮดรอลิ ก ส ควบคุ ม การทํ า งานด ว ยรี เ ลย ไ ฟฟ า และโปรแกรมเมเบิ ล ลอจิ ก คอนโทรล (PLC)
การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส
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กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ
3100-0105

ความแข็งแรงของวัสดุ
3-0-3
(Strength of Material)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจแนวคิดของความเคนและความเครียด และสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ
2. สามารถประยุกตใชหลักความแข็งแรงของวัสดุในการออกแบบ ตรวจสอบ และตรวจพินิจชิ้นสวน
โครงสรางและเครื่องจักรกล
3. เจตคติ ที่ ดี ใ นการสื บ ค น ความรู แ ละใช ห ลั ก เหตุ ผ ลของกลศาสตร ข องแข็ ง ในการแก ป ญ หา
มีความตระหนักถึงความปลอดภัยและความคุมคาของวัสดุ
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของความเคน ความเครียดและสมบัติดานความแข็งแรงของวัสดุ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของชิ้นสวนเนื่องจากอุณหภูมิ การตอกันโดยใช
แนวเชื่อมและหมุดย้ํา
3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการคํานวณความแข็งแรงของภาชนะความดัน เพลารับแรงและทอรก
คานรับแรงและโมเมนตดัด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดและองคประกอบของความเคนและความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคน
และความเครียดของวัสดุ กฎสภาพยืดหยุนของฮุก มอดูลัสความยืดหยุน ความเคนเนื่องจากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
ความเคนในวัสดุซึ่งตอกันโดยการเชื่อมและโดยการใชหมุดย้ํา ความเคนในภาชนะความดัน การบิดของเพลา
ทฤษฎีของคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน การหาระยะแอนตัว
ของคานโดยวิธีโมเมนตรวมกับพื้นที่ พื้นฐานการรวมความเคน การประยุกตความรูในงานอาชีพ
3100-0109

เทอรโมไดนามิกส
3 - 0-3
(Thermodynamics)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักอุณหพลศาสตร พลังงาน และกระบวนการ
2. สามารถวิเคราะหกระบวนการและวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
3. มีเจตคติที่ดีในการสืบคนความรูเกี่ยวกับอุณหพลศาสตร และตระหนักถึงประสิทธิภาพของการใชพลังงาน
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอุณหพลศาสตรพลังงานและกระบวนการ
2. วิเคราะหกระบวนการทางอุณหพลศาสตร และวัฏจักรทางอุณหพลศาสตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการและความหมายทางอุณหพลศาสตร สมบัติของสารบริสุทธิ์ สถานะแกสอุดมคติ
กฎของอุณหพลศาสตร สเกลอุณหภูมิ พลังงาน ระบบควบคุม เอนทัลป (Enthalpy)
เอนโทรป (Entropy)
กระบวนการ วัฏจักรและวัฏจักรทวน วัฏจักรกําลังเบื้องตน วัฏจักรเครื่องอัดอากาศ
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3100-0125

การจัดการความปลอดภัย
1 - 2-2
(Safety Management)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. สามารถจั ด การความปลอดภั ย ในงานอาชี พ ในโรงงานหรื อ สถานประกอบการได ม าตรฐาน
พัฒนาความปลอดภัยโดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน ดวยความรอบคอบ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎหมายความปลอดภัย
2. จัดการความปลอดภัยในงานอาชีพในโรงงานหรือสถานประกอบการไดมาตรฐาน พัฒนาความปลอดภัย
โดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการความปลอดภัยในการทํางานอาชีพ ในโรงงานหรือสถานประกอบการ
ตามหลักสุขศาสตรอุตสาหกรรม มาตรฐาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน เกี่ยวกับเครื่องจักรไฟฟา
ภาวะแวดล อ มสารเคมี แ ละสิ่ ง ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด อั น ตรายบทบาทหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของเจ า หน า ที่
ความปลอดภัย นักการยศาสตร (Ergonomics) และผูเกี่ยวของ หลักการพัฒนาสภาพการทํางานในสถานที่ทํางาน
ที่อาจประสบอันตราย การสํารวจเพื่อคนหาอันตรายโดยอาจใชเครื่องมือวัดแสงสวาง วัดระดับเสียง การประเมิน
อันตรายจากการสํารวจที่พบหรืออาจเกิดขึ้นการดําเนินการควบคุมปองกันและปรับปรุงดวยหลักการยศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรมความปลอดภัย และเทคนิคไวส กิจกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน การจัดทําแผนงาน
และโครงการความปลอดภั ย ในการทํ า งาน การปรั บ ปรุ ง สภาพการทํ า งานด ว ยหลั ก การยศาสตร การสํ า รวจ
การประเมินอันตราย การปรับปรุงสภาพการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย
3101-2001

งานสงถายกําลัง
2-3-3
(Power Transmission Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของกลไกชิ้นตอโยง
2. สามารถคํานวณและประลองการทํางานของระบบกลไกชิ้นตอโยง
3. กิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบมีประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน การเคลื่อนที่ ความเร็ว และความเรงของกลไกชิ้นตอโยง
2. คํานวณและประลองการทํางานของระบบกลไกชิ้นตอโยง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ความเร็ว ความเรง ของกลไกชิ้นตอโยง 4 ชิ้น กลไกสไลเดอร
แครง กลไกสกอตโยค กลไกเคลื่อนกลับเร็ว กลไกเคลื่อนที่เสนตรง กลไกลูกเบี้ยวกลไกเจนีวา ขอตอกากบาท
กลไกเฟองสุริยะ และกลไกสงกําลังเชิงกลตาง ๆ
3101-2002

เครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2-3-3
(Refrigerator and Air-Conditioner)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. เขาใจการทํางานของอุปกรณตางๆในระบบทําความเย็น
3. สามารถติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
2. ทดสอบการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
3. ตรวจซอม แกไขขอขัดของของระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
4. ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเครื่องทําความเย็นและปรับอากาศ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทําความเย็นดวยวิธีตางๆอุปกรณหลักอุปกรณควบคุมระบบทําความเย็น
การติดตั้งและการบํารุงรักษาระบบทําความเย็นและปรับอากาศ
3101-2003

เครื่องยนตสันดาปภายใน
3-0-3
(Internal Combustion Engine)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
2. สามารถคํานวณอัตราสวนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพของความรอน
3. เขาใจหลักการและวิธีแกไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีนและดีเซล
2. คํานวณหาอัตราสวนผสมเชื้อเพลิงกับอากาศการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและประสิทธิภาพของความรอน
3. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและวิธีแกไขการเกิดมลภาวะจากยานยนต
4. แสดงความรูเกี่ยวกับการการสืบหาความรูเกี่ยวกับเครื่องยนตสันดาปภายใน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาหลักการเบื้องตนของเทอรโมไดนามิกสและการประยุกตใชงานของเครื่องยนต
สันดาปภายใน วัฎจักรการทํางานของเครื่องยนต การผสมกันระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ประสิทธิภาพความรอนการฉีดเชื้อเพลิง การสันดาป โครงสรางลักษณะการออกแบบหองสันดาปการเกิดมลภาวะ
จากยานยนต การแกไขการนอกของเครื่องยนตและการทํางานของเครื่องยนตโรตารี่
3101-2004

เชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
2 - 0-2
(Fuel And Lubricants)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. ขาใจวิธีการสํารวจและพัฒนาแหลงเชื้อเพลิงกระบวนการกลั่นน้ํามันและผลิตภัณฑจากการกลั่นและ
วิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลืน่
2. สามารถจําแนกและเลือกใชเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นเหมาะสมกับเครื่องจักรกล
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกระบวนการกลั่นและปรับปรุงคุณสมบัติน้ํามันเชื้อเพลิงและ
วัสดุหลอลื่น
2. จําแนกชนิดมาตรฐานและคุณสมบัติของเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่น
3. เลือกเชื้อเพลิงและวัสดุหลอลื่นไดเหมาะสมกับเครื่องจักรกลชนิดตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาแหลงกําเนิดและชนิดของเชื้อเพลิงการสํารวจและพัฒนาแหลงเชื้อเพลิงโครงสรางอะตอมของสาร
ไฮโดรคารบอนการวิเคราะหเชื้อเพลิงแข็งและการปรับปรุงคุณสมบัติกอนการใชงานการทําน้ํามันดิบและเชื้อเพลิง
แกสธรรมชาติใหบริสุทธิ์กระบวนการกลั่นน้ํามันและผลิตภัณฑจากการกลั่นคุณสมบัติมาตรฐานของเชื้อเพลิงการ
เพิ่มคุณสมบัติเชื้อเพลิงเหลวจุดวาบไฟคาOctane คาCetaneวัสดุหลอลื่นและประเภทวัสดุหลอลื่นความหนืดดัชนี
ความหนืดการเพิ่มคุณสมบัติของวัสดุหลอลื่นเทคโนโลยีเชื้อเพลิงใหมการพัฒนาอุตสาหกรรม ปโตรเคมี
3101-2005

งานทดลองเครื่องกล
1-2-2
(Mechanicals Laboratory )
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางเครื่องกล
2.สามารถใชอุปกรณการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางเครื่องกลโดยสามารถนําเสนอผล
การวิเคราะหเปรียบเทียบกับทฤษฏีได
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางเครื่องกล
2. ทดลองและการวิเคราะหผลการทดลองทางเครื่องกลโดยสามารถนําเสนอผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับทฤษฏี
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการนําเสนอผลการวิเคราะหเปรียบเทียบกับทฤษฏี
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาปฏิบัติการทดลองและวิเคราะหผลการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุสมรรถนะของ
เครื่องยนตกลศาสตรของไหลเชื้อเพลิงและสารหลอลื่น
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กลุมทักษะวิชาชีพเลือก
สาขางานเทคนิคยานยนต
3101-2101

งานระบบเครื่องยนตแกสโซลีนควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
1-3-2
(Electronic Control Gasoline Engine)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการของระบบควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีนดวยอิเล็กทรอนิกส
2. สามารถวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของซอมและปรับแตงระบบควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีนดวย
อิเล็กทรอนิกส
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของระบบควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีนดวยอิเล็กทรอนิกส
2. บํารุงรักษาระบบควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีนดวยอิเล็กทรอนิกสตามคูมือ
3. ตรวจซอมและปรับแตงระบบควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีนดวยอิเล็กทรอนิกสตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานการตรวจสอบการวิเคราะหปญหาการซอมและการปรับแตง
อุปกรณระบบควบคุมเครื่องยนตแกสโซลีนดวยอิเล็กทรอนิกสตามคูมือ
3101-2102

งานระบบเครื่องยนตดีเซลควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส
1-3-2
(Electronic Control Diesel Engine)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของระบบควบคุมเครื่องยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส
2. สามารถวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของซอมและปรับแตงระบบควบคุมเครื่องยนตดีเซลดวย
อิเล็กทรอนิกส
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของระบบควบคุมเครื่องยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกส
2. บํารุงรักษาระบบควบคุมเครื่องยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสตามคูมือ
3. ตรวจซอมและปรับแตงระบบควบคุมเครื่องยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานการตรวจสอบการวิเคราะหปญหาการซอมและการปรับแตง
อุปกรณระบบควบคุมเครื่องยนตดีเซลดวยอิเล็กทรอนิกสตามคูมือ
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3101-2103

งานเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม
1-6-3
(Modern Vehicle Technology Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจในหนาที่ การทํางานของเครื่องยนตระบบผสมผสาน อุปกรณอํานวยความสะดวก ระบบ
ควบคุมในยานยนตและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยที่ทํางานโดยใชเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม
2. สามารถวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของซอมปรับแตงระบบอํานวยความสะดวกระบบควบคุมใน
ยานยนตและอุปกรณเพื่อความปลอดภัย
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของอุปกรณอํานวยความสะดวกในยานยนตและอุปกรณเพื่อ
ความปลอดภัยที่ทํางานโดยใชเทคโนโลยียานยนตสมัยใหม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการทํางานของเครื่องยนตระบบผสมผสาน
3 ตรวจ ซอมปรับแตงเครื่องยนตระบบผสมผสาน ระบบอํานวยความสะดวก ระบบควบคุมในยาน
ยนตตามคูมือและความปลอดภัย
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีของยานยนต เครื่องยนตระบบผสมผสาน ระบบ
หามลออุปกรณประกอบยานยนต อุปกรณอํานวยความสะดวกและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยเครื่องมือตรวจวัด
รวมทั้งระบบควบคุมตางๆของยานยนตที่ทํางานโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยียานยนตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
3101-2104

งานไฟฟายานยนต
1-6-3
(Electrical Vehicle Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานและตรวจสอบแกไขระบบไฟฟายานยนต
2. สามารถใชเครื่องมือตรวจวิเคราะหซอมและปรับแตงขอขัดของของอุปกรณในระบบไฟฟายานยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและตรวจสอบแกไขระบบไฟฟายานยนต
2 แสดงความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องมือตรวจวิเคราะหซอมและปรับแตงขอขัดของของอุปกรณใน
ระบบไฟฟายานยนต
3. ซอมและปรับแตงขอขัดของของอุปกรณในระบบไฟฟายานยนตตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเครื่องมือวัดเพื่อทดสอบวิเคราะหขอขัดของและซอมในระบบจุดระเบิด
ระบบประจุไฟระบบแสงสวางและสัญญาณยานยนตสมัยใหมอุปกรณอํานวยความสะดวกระบบควบคุมการฉีด
เชื้อเพลิงระบบควบคุมการสงกําลังเครื่องยนต
3101-2105

งานปรับแตงเครื่องยนต
1-6-3
(Engine Tune-Up)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการตรวจวัดวิเคราะหและปรับแตงเครื่องยนต
2. สามารถใชเครื่องมือพิเศษตรวจวัดวิเคราะหและปรับแตงเครื่องยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจวัดวิเคราะหและปรับแตงเครื่องยนต
2. สามารถใชเครื่องมือตรวจวิเคราะหและปรับแตงขอขัดของของอุปกรณในระบบเครื่องยนต
3. ตรวจซอมและปรับแตงเครื่องยนตตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือพิเศษตรวจวัดวิเคราะหและปรับแตงอุปกรณในระบบ
ตางๆของเครื่องยนตการตรวจวัดและวิเคราะหกําลังอัดและการรั่วของกําลังอัดการวิเคราะหอุปกรณในระบบจุด
ระเบิด อุปกรณในระบบจายเชื้อเพลิงตามชนิดของเชื้อเพลิงและการวิเคราะหสภาพไอเสีย เพื่อปรับแตงเครื่องยนต
ใหอยูในสภาพสมบูรณ
3101-2106

งานเชื้อเพลิงแกสยานยนต
1-6-3
(Fuel Gas for Vehicle Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการติดตั้งอุปกรณเชื้อเพลิงแกสยานยนต
2. สามารถติดตั้งชิ้นสวนอุปกรณการปรับแตงและปรับปรุงสภาพเครื่องยนตใหเหมาะสมกับการใช
เชื้อเพลิงแกส
3. สามารถตรวจซอมบํารุงรักษาและวิเคราะหปญหาการทํางานระบบเชื้อเพลิงแกสยานยนต
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการติดตั้งอุปกรณเชื้อเพลิงแกสยานยนต
2. บํารุงรักษาระบบเครื่องยนตใชเชื้อเพลิงแกสตามคูมือ
3. ตรวจซอมและปรับแตงระบบเครื่องยนตใชเชื้อเพลิงแกสตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสมบัติของเชื้อเพลิงแกสแกสธรรมชาติเหลวและธรรมชาติอัด หลักการทํางาน
การติดตั้งชิ้นสวนอุปกรณสวนควบการปรับแตงและการปรับปรุงสภาพเครื่องยนตใหเหมาะสมกับการใชเชื้อเพลิง
แกสการตรวจซอมบํารุงรักษาและวิเคราะหปญหาการทํางานระบบเชื้อเพลิงแกสกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชและ
การติดตั้งอุปกรณสวนควบแกสยานยนตตามมาตรฐานการประมาณราคาคาบริการ
3101-2107

งานเกียรอัตโนมัติ
2-3-3
(Automatic Transmission Gear)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของกระบวนเฟองสุรยิ ะ(Planetary gear train)ระบบสงกําลังแบบอัตราทด
ตอเนื่อง (Continuously Variable Transmission) การสงถายแรงบิดผานของเหลวหลักการทํางานและ
การควบคุมของเกียรอัตโนมัติ
2. สามารถใชเครื่องมือพิเศษถอดประกอบตรวจสอบวิเคราะหปญหาและบริการเกียรอัตโนมัติ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของกระบวนเฟองสุรยิ ะ(Planetary gear train)ระบบสงกําลัง
แบบอัตราทดตอเนื่อง (Continuously Variable Transmission) การสงถายแรงบิดผานของเหลว
หลักการทํางานและการควบคุมของเกียรอัตโนมัติ
2. ถอด-ประกอบเกียรอัตโนมัติตามคูมือ
3. ตรวจสอบปญหาและบริการเกียรอัตโนมัติตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานของกระบวนเฟองสุริยะ(Planetary gear train)ระบบสงกําลัง
แบบอัตราทดตอเนื่อง (Continuously Variable Transmission)การสงถายแรงบิดผานของเหลวการทํางานของเกียร
อัตโนมัติแบบตางๆการใชเครื่องมือพิเศษถอดประกอบตรวจสอบวิเคราะหปญหาและบริการเกียรอัตโนมัติ
3101-2108

งานเครื่องลางและสงกําลังยานยนต
1-6-3
(Suspension and Transmission Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางของระบบเครื่องลางและสงกําลังยานยนต
2. สามารถตรวจสอบวิเคราะหและแกไขปญหาขัดของและซอมระบบเครื่องลางและสงกําลังยานยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและโครงสรางของระบบเครื่องลางและสงกําลังยานยนต
2. ตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของของระบบเครื่องลางและสงกําลังยานยนต
3. บํารุงรักษาและบริการระบบเครื่องลางและสงกําลังยานยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสรางหลักการทํางานการบํารุงรักษาการใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ
วิเคราะหและแกไขขอขัดของของระบบรองรับน้ําหนักระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยวการตั้งศูนยลอระบบ
เบรกคลัตชอัตโนมัติเกียรระบบขับเคลื่อนเฟองทายแบบตางๆ
101-2109

งานตรวจวิเคราะหยานยนต
1-6-3
(Vehicle Diagnosis Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชเครื่องมือทดสอบตรวจวิเคราะหขอขัดของของยานยนต
2. สามารถตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและซอมยานยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือทดสอบตรวจวิเคราะหขอขัดของของยานยนต
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการซอมและปรับปรุงสภาพยานยนต
3. ซอมและปรับแตงสมรรถนะของยานยนตหลังการซอมและปรับปรุงสภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ การวิเคราะหขอขัดของของยานยนตโดยการใชประสาทสัมผัสและใชเครื่องทดสอบ
การซอมและปรับปรุงสภาพยานยนตการใชเครื่องทดสอบชนิดตางๆทดสอบสมรรถนะของยานยนตหลังการซอม
และปรับปรุงสภาพ
3101-2110

เทคโนโลยีดเี ซล
2-0-2
(Diesel Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจโครงสรางชิ้นสวนและหลักการทํางานของเครื่องยนตดเี ซล
2. เขาใจหลักการทํางานของระบบประจุไอดีระบบไอเสียมลพิษและการควบคุมมลพิษ
3. เขาใจหลักการทํางานของระบบระบายความรอนระบบหลอลื่นระบบสตารท
4. เขาใจหลักการของเทคโนโลยีใหมที่นํามาใชในเครื่องยนตดีเซล
5. ประยุกตความรูไปใชในการวิเคราะหปญหาขอขัดของของเครื่องยนตดีเซล
6. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบตั ิงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับโครงสรางชิ้นสวนและหลักการทํางานของเครื่องยนตดเี ซล
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการหลักการของเทคโนโลยีใหมที่นํามาใชในเครื่องยนตดีเซล
3. แสดงความรูเกี่ยวกับการหลักการวิเคราะหปญหาขอขัดของของเครื่องยนตดีเซล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาโครงสรางชิ้นสวนหลักการทํางานของเครื่องยนตดีเซลหองเผาไหมกระบวนการเผาไหมระบบ
น้ํามันเชื้อเพลิงระบบควบคุมความเร็วระบบควบคุมการจายน้ํามันเชื้อเพลิงดวยอิเล็กทรอนิกสและอื่นๆความ
สิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงระบบประจุไอดีระบบไอเสียมลพิษและการควบคุมมลพิษระบบระบายความรอนระบบ
หลอลื่นระบบสตารทรวมทั้งเทคโนโลยีใหมในเครื่องยนตดีเซล
3101-2111

งานตัวถังและพนสียานยนต
1-6-3
(Body and Painting Vehicle Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานและโครงสรางตัวถังรถยนต
2. สามารถตรวจซอมและบริการงานตัวถังรถยนตการใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือการคิดประมาณ
ราคาคาบริการ
3. เขาใจหลักการเลือกใชวัสดุงานสีรถยนตและการตรวจซอมสีรถยนต
4. สามารถตรวจซอมและบริการงานสีรถยนตการใชการบํารุงรักษาเครื่องมือและการคิดประมาณราคา
คาบริการ
5. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานและโครงสรางตัวถังรถยนต
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเลือกใชวัสดุงานสีรถยนตและการตรวจซอมสีรถยนต
3. ซอมและบริการงานตัวถังรถยนตตามหลักการ
4. คิดราคาคาบริการตรวจซอมและบริการงานตัวถังรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับตัวถังรถยนตการตรวจซอมและบริการตัวถังรถยนตการเคาะปะผุการปรับปรุง
ภาพชิ้นสวนที่ชํารุด การเปลี่ยนชิ้นสวนสําเร็จรูปการใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือในการซอมตัวถังรถยนตการใช
วัสดุในงานตัวถังและงานสีรถยนตการตรวจซอมและบริการงานสีรถยนตการลอกสีการเตรียมพื้นผิวงานการโปวสี
การติดกระดาษกาวการผสมสีการพนสีการขัดสีการบํารุงรักษาสีรถยนตและการคิดประมาณราคาคาบริการ
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3101-2112

งานปรับอากาศยานยนต
1-3-2
(Vehicle Air-condition Practice)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการเกี่ยวกับระบบปรับอากาศยานยนต
2. สามารถตรวจสภาพแกไขปญหาขอขัดของชิ้นสวนตางๆ ของระบบปรับอากาศยานยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบปรับอากาศยานยนต
2. ตรวจสภาพแกไขปญหาขอขัดของชิ้นสวนตางๆ ของระบบปรับอากาศยานยนตตามคูมือ
3. บํารุงรักษาและประมาณราคาการบริการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัฏจักรระบบปรับอากาศยานยนต ระบบควบคุมทั่วไป ระบบควบคุมอัตโนมัติ
วิเคราะหและแกปญหา บริการระบบปรับอากาศ บํารุงรักษา ประมาณราคา
3101-2113

งานเครื่องมือกลยานยนต
1 -6 -3
(Machine for Vehicle Practice)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของเครื่องมือวัดละเอียดเครื่องมือกลชนิดตางๆที่ใชในการปรับปรุง
สภาพยานยนต
2. สามารถใชเครื่องมือวัดละเอียดเครื่องมือกลชนิดตางๆในการปรับปรุงสภาพยานยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องมือวัดละเอียดเครื่องมือกลชนิดตางๆที่ใชในการ
ปรับปรุงสภาพยานยนต
2. บํารุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียดเครื่องมือกลชนิดตางๆที่ใชในการปรับปรุงสภาพยานยนตตามคูมือ
3. ใชเครื่องมือวัดละเอียดเครื่องมือกลชนิดตางๆในการปรับปรุงสภาพยานยนตตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือวัดละเอียด เครื่องมือกลชางยนตชนิดตางๆ ในการปรับปรุงสภาพ
ยานยนตและการประมาณราคาคาบริการ
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3101-2803

ลอและระบบรองรับน้ําหนักรถไฟ
2 - 3 -3
(Train Wheels and Suspension System)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจระบบลอและระบบรองรับน้ําหนักรถไฟ
2. เขาใจประเภท สวนประกอบระบบลอและระบบรองรับน้ําหนักรถไฟ
3. ตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบลอและระบบรองรับน้ําหนักรถไฟ
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานระบบลอและระบบรองรับน้ําหนักรถไฟ
2. ตรวจสอบ บํารุงรักษาระบบลอและระบบรองรับน้ําหนักรถไฟตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานระบบลอและระบบรองรับน้ําหนักการจัดประเภทสวนประกอบ
ระบบลอระบบรองรับน้ําหนักการตรวจสอบ และการบํารุงรักษาระบบลอระบบรองรับน้ําหนักตามมาตรฐานและ
ความปลอดภัยในงานระบบลอระบบรองรับน้ําหนักรถไฟ
3101-2804

ระบบเบรกรถไฟ
2-3-3
(Train Braking Systems)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจระบบเบรกรถไฟ
2. เขาใจประเภท และสวนประกอบระบบเบรกรถไฟ
3. สามารถตรวจสอบ และการบํารุงรักษาระบบเบรกรถไฟ
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบเบรกรถไฟ
2. ตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบเบรกรถไฟตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานระบบเบรกรถไฟการจัดประเภทและสวนประกอบระบบเบรก
ของรถไฟหลักการทํางาน การตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบเบรกรถไฟมาตรฐานและความปลอดภัยในงาน
ระบบเบรกของรถไฟ
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สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
3101-0106

ชิ้นสวนเครื่องกล
3-0-3
(Machine Elements)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจชนิด หนาที่ มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล
2. สามารถคํานวณและเลือกใชชิ้นสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับชนิด หนาที่ มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล
2. คํานวณชิ้นสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง
3 เลือกใชชิ้นสวนเครื่องกลในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาชนิด หนาที่ มาตรฐาน และแหลงสารสนเทศของชิ้นสวนเครื่องกล รวมทั้งการคํานวณและ
เลือกใชในการออกแบบ การผลิต และการซอมบํารุงทางเครื่องกล เกี่ยวกับ ชิ้นสวนตอยึดที่ใชหลักการของลิ่ม
เชน สลัก ตัวเรียว ลิ่ม สไปลน ชิ้นสวนยึดประสานดวยเกลียว ชิ้นสวนสงกําลัง เชน สปริง เฟอง คลัตซ
สายพาน โซกําลัง เพลา รองลื่น ฯลฯ ตลับลูกปนและการหลอลื่น การคํานวณงานสวมระบบไอเอสโอ
3101-2201

งานบริการเทคโนโลยีเครื่องกลตนกําลัง
2-3-3
(Industrial Power Generator Service)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการบริการและบํารุงรักษาเครื่องกลตนกําลัง
2. สามารถวิเคราะหวัฏจักรของเครื่องกลตนกําลังและการวัดสมรรถนะ
3. มีทักษะในการบริการและบํารุงรักษาเครื่องกลตนกําลัง
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบริการและบํารุงรักษาเครื่องกลตนกําลัง
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องกลตนกําลังตามคูมือ
3. วิเคราะหประสิทธิภาพของเครื่องกลตนกําลังตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานการบริการและบํารุงรักษาเทคโนโลยีเครือ่ งกลตนกําลังในงานอุตสาหกรรม
ประเภทเครื่องตนกําลังดีเซลวิเคราะหวัฏจักรของเครื่องกลตนกําลังและการวัดสมรรถนะ
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3101-2202

เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2-3-3
(Pump and Air Compressor)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจลักษณะการทํางานของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2. คํานวณสมรรถนะของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
3. เขาใจหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
4. เขาใจหลักการบํารุงรักษาเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
5. เขาใจการเลือกใชงานเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
6. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางานของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการหลักการออกแบบเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
3. คํานวณสมรรถนะของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ
4. ซอมและปรับแตงขอขัดของของอุปกรณในระบบเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติ ชนิดหลักการทํางานของเครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศการหาสมรรถนะของเครื่องสูบ
และเครื่องอัดอากาศการออกแบบการเลือกใชงานการติดตั้งซอมและการบํารุงรักษารวมทั้งมลภาวะเปนพิษกับ
สิ่งแวดลอม
3101-2203

งานบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
2-3-3
(Steam PlantService)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความเขาใจหลักการบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
2. มีทักษะในการบริการและบํารุงรักษาระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
2. บริการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบไอน้ําอุตสาหกรรมตามคูมือ
3. ติดตั้งอุปกรณระบบไอน้ําอุตสาหกรรมตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรมการใชไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพการติดตั้ง
ตรวจสอบสภาพการใชงานและการบํารุงรักษาระบบไอน้ํา
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3101-2204

งานบริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
2-3-3
(Industrial Refrigerator Service)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการบริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบริการและบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบริการเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. บริการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบการทําความเย็นอุตสาหกรรมตามคูมือ
3. ติดตั้งอุปกรณระบบการทําความเย็นอุตสาหกรรมตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและการบริการระบบการทําความเย็นในงานอุตสาหกรรมการติดตั้ง
และการบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
3101-2205

งานบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2-3-3
(Industrial Air-Condition Service)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบริการและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรูเกี่ยวกับการบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. บริการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคูมือ
3. ติดตั้งอุปกรณเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรมตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานบริการเครื่องปรับอากาศในงานอุตสาหกรรมการติดตั้งและการบํารุงรักษา
อุปกรณเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม
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3101-2206

งานบริการเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2-3-3
(Industrial Machine Service)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานการใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการใชบํารุงรักษาและติดตั้งเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม
2. บํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมตามคูมือ
3. ติดตั้งอุปกรณเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทํางานการใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมการติดตั้ง
มอเตอรไฟฟาเครื่องอัดอากาศเครื่องทําสุญญากาศเครื่องสูบเครื่องเชื่อมเครือ่ งกลึงเครือ่ งไสเครื่องกัด
3101-2207

งานบริการระบบนิวแมติกสและไฮดรอลิกส
2-3-3
(Pneumatic and Hydraulic Service)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการบํารุงรักษานิวแมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบํารุงรักษานิวแมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการบํารุงรักษาระบบนิวแมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
2. บํารุงรักษาระบบนิวแมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรมตามคูมือ
3. ติดตั้งอุปกรณนิวแมติกส และไฮดรอลิกสอุตสาหกรรมตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบํารุงรักษานิวแมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรมการติดตั้งอุปกรณ
นิวแมติกสและไฮดรอลิกสอุตสาหกรรม
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3101-2208

กระบวนการผลิต
3-0-3
(Manufacturing Process)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมตางๆ
2. เขาใจหลักการในการวางแผนการผลิตและจัดการผลิตในโรงงาน
3. ตรวจสอบและแกปญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต
4. เขาใจหลักการและเทคนิคการควบคุมคุณภาพ
5. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม
2. วางแผนการผลิตและจัดการผลิตในโรงงาน
3. ตรวจสอบและแกปญหาการผลิตตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการของกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมน้ําตาลอุตสาหกรรมยาง
อุตสาหกรรมไมอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมอื่นๆปจจัยการพัฒนาอุตสาหกรรมโครงสรางการจัดการผลิต
การวางแผนการผลิตและพัฒนาการผลิตการขนถายวัสดุเทคนิคการผลิตและการควบคุมระบบการผลิตแบบหาคาที่
เหมาะสมเทคนิคโครงงานแผนภูมิสายงานแผนภูมิกระบวนการผลิตการวิเคราะหปญหาการผลิตโดยใชลิเนียร
โปรแกรมมิ ง (linear
programming) เทคนิ ค การควบคุ ม คุ ณ ภาพการควบคุ ม สต อ กวั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ
ความสัมพันธระหวางอัตราการผลิตกับการยศาสตร (ergonomics) ในงานอุตสาหกรรมและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3101-2209

การทําความเย็นอุตสาหกรรม
3-0-3
(IndustrialRefrigeration)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. คํานวณสมรรถนะการทําความเย็น
3. เขาใจมาตรฐานการติดตั้งระบบเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทําความเย็นอุตสาหกรรม
2. ติดตั้งระบบเครื่องทําความเย็นอุตสาหกรรมตามหลักการ
3. คํานวณหาสมรรถนะการทําความเย็น
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการเบื้องตนของวัฏจักรการทําความเย็นวิเคราะหวัฏจักรการอัดไอวัฏจักรการทําความเย็น
แบบตางๆระบบการทําความเย็นโดยตรงระบบการทําความเย็นโดยออมสารทําความเย็นอุปกรณและสวนประกอบ
ของระบบการทําความเย็นอุปกรณควบคุมระบบการทําความเย็นมาตรฐานระบบการติดตั้งระบบเครื่องทําความเย็น
และอุปกรณและของเสียที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมการคํานวณภาระของเครื่องทําความเย็นและการคํานวณ
สมรรถนะของเครื่องทําความเย็น
3101-2210

การปรับอากาศอุตสาหกรรม
3-0-3
(Industrial Air-Conditioning)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. เขาใจหลักการของมาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศ
3. คํานวณอัตราการทําความเย็นในระบบอุตสาหกรรม
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการปรับอากาศและมาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม
2. คํานวณหาอัตราการทําความเย็นของระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม
3. แกไขขอขัดของของระบบปรับอากาศอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการ กระบวนการปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมแผนภูมิไซโครเมตริก (Psychometric
chart)แผนภูมิความดันเอนทาลป (P-h diagram) ระบบปรับอากาศแบบตางๆสวนประกอบระบบปรับอากาศระบบ
ควบคุมการปรับอากาศระบบทอระบบการจายอากาศการบํารุงรักษาและวิเคราะหขอขัดของระบบปรับอากาศ
มาตรฐานการติดตั้งระบบปรับอากาศรวมทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหลักการคํานวณอัตราการทําความเย็น
(Cooling load) การคํานวณสมรรถนะของเครื่องทําความเย็น
3101-2211

วิศวกรรมโรงตนกําลัง
3-0-3
(Power Plant Engineering)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการประยุกตเทอรโมไดนามิกสการใชการบํารุงรักษาโรงตนกําลังไอน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
2. คํานวณสมรรถนะของวัฏจักรโรงตนกําลัง
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชและบํารุงรักษาโรงตนกําลังอยางมีประสิทธิภาพ
2. ประยุกตใชหลักการเทอรโมไดนามิกสในโรงตนกําลัง
3. คํานวณหาสมรรถนะของวัฏจักรโรงตนกําลัง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการประยุกตเทอรโมไดนามิกสกระบวนการของไอน้ําวิเคราะหวัฏจักรกําลังไอน้ําหมอ
ไอน้ําและอุปกรณการผลิตกําลังงานจากกังหันไอน้ํา กังหันแกสการบํารุงรักษาระบบไอน้ําและการใชไอน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3101-2212

ระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม
2-0-2
(Industrial Energy Management)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการใชพลังงานความรอนและไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรม
2. เขาใจหลักการทําบัญชีพลังงานและการตรวจสอบพลังงาน
3. เขาใจหลักการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการใชพลังงานความรอนและไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทําบัญชีพลังงานและการตรวจสอบพลังงาน
3. วิเคราะหและเลือกวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลั ก การของระบบการใช พลั ง งานความร อ นและไฟฟ า ในโรงงานอุ ตสาหกรรมการทํ าบั ญชี
พลังงานการตรวจสอบเก็บขอมูลและการวิเคราะหการใชพลังงานการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร
อุปกรณการปรับปรุงการใชพลังงานการบํารุงรักษาและพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงานรวมทั้ง
การคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
3101-2213

พลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม
(Industrial Alternative Energy)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. จําแนกประเภทของพลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม
2. พิจารณาเลือกความเหมาะสมของพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
3. เขาใจหลักการอนุรักษพลังงานในงานอุตสาหกรรม
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4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับประเภทของพลังงานทางเลือกในโรงงานอุตสาหกรรม
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการอนุรักษพลังงานในโรงงานอุสาหกรรม
3. เลือกใชพลังงานในงานอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับประเภท และแหลงพลังงาน พลังงานทางเลือกในงานอุตสาหกรรม พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานคลื่น พลังงานใตพิภพ พลังงานชีวมวลและแกสซิไฟรเออร การประยุกตใช
พลังงาน หลักการอนุรักษพลังงานในงานอุตสาหกรรม
3101-2214

ไอน้ําอุตสาหกรรม
3-0-3
(Steam for Industrial)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
2. คํานวณเกี่ยวกับระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการของระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
2. คํานวณเกี่ยวกับระบบไอน้ําอุตสาหกรรม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณของระบบไอน้ําในโรงงานอุตสาหกรรมการคํานวณเกี่ยวกับคุณสมบัติของไอน้ํา
การประยุกตใชงานในงานอุตสาหกรรมการตรวจสอบสภาพการใชงาน การเดินเครื่องและการบํารุงรักษาเครื่อง
กําเนิดไอน้ํา ระบบควบคุมการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิง ลิ้นควบคุมและการควบคุมอัตโนมัติของหมอไอน้ํา
3101-2215

การถายเทความรอน
3-0-3
(Heat Transfer)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการถายเทความรอน โดยวิธีการนํา การพาและการแผรังสี
2. เขาใจในการคํานวณอุณหภูมิ คาความรอนสําหรับการนําความรอนสภาวะสม่ําเสมอไมสม่ําเสมอใน
หนึ่งมิติ
3. เขาใจพื้นฐานการเลือกใชงานของอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูพื้นฐาน การคํานวณเกี่ยวกับการถายเทความรอน
2. แสดงความรูเกี่ยวกับการเลือกใชงานอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการถายเทความรอน โดยวิธีการนํา การพาและการแผรังสี การคํานวณอุณหภูมิ
คาความรอนสําหรับการนําความรอนสภาวะสม่ําเสมอ ไมสม่ําเสมอในหนึ่งมิติ สองมิติ ฉนวนความรอน ความหนา
วิกฤตของฉนวน การศึกษารูปแบบของการพาความรอนแบบอิสระ แบบบังคับ พื้นฐานการเลือกใชงานของ
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนและการแผรังสีความรอนสําหรับรูปทรงตางๆ

สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือ
3101-2301

งานติดตั้งเครื่องยนตเรือ
2-3-3
(Marine Engine Installation)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการคํานวณระวางขับน้ําการเลือกกําลังเครื่องยนตที่เหมาะสม
2. เลือกขนาดความโตใบจักรเพลาใบจักรอุปกรณประจําเรือและกําหนดองศาเพลาใบจักรและชุดติดตั้ง
เครื่องยนต
3. ติดตั้งเครื่องยนตเรือและอุปกรณประจําเรือ
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการคํานวณระวางขับน้ําการเลือกกําลังเครื่องยนตที่เหมาะสม การเลือกอุปกรณ
ติดตั้งเครื่องยนตและอุปกรณประจําเรือ
2. ประกอบติดตั้งและบํารุงรักษาเครื่องยนตเรือและอุปกรณประจําเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการติดตั้งเครื่องยนตเรือเทคนิคการคํานวณระวางขับน้ําของตัวเรือสัดสวน
ความสัมพันธระหวางขนาดรูปรางของเครื่องยนตกับขนาดรูปรางของตัวเรือความเร็วของเรือสัมพันธกบั กําลัง
เครื่องยนตความเหมาะสมของความโตใบจักรกับกําลังเครื่องยนตสัดสวนความโตใบจักรกับพิทช(pitch)เทคนิคการ
ติดตั้งแทนเครื่องยนตกระบอกเพลาเพลาใบจักรระบบระบายความรอนทอไอเสียระบบน้ํามันเชื้อเพลิงการขยาย
แบบหาศูนยเพลาใบจักรติดตั้งกระบอกเพลาเพลาใบจักรแทนเครื่องยนตเรือพังงาหางเสือระบบระบายความรอนทอ
ไอเสียระบบน้ํามันเชื้อเพลิงอุปกรณประจําเรือ
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3101-2302

งานเกียรเรือ
1-3-2
(Marine Transmission)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการสงถายกําลังของเฟองเกียรเรือแบบตางๆ
2. ใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษในการถอดประกอบและดัดแปลงเกียรเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการสงถายกําลังของเฟองเกียรเรือ
2. แกไขขอขัดของบํารุงรักษาระบบการทํางานของเกียรเรือและอุปกรณ
3. บริการเกียรเรือและอุปกรณตามระยะเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสงถายกําลังของเฟองแบบ Planetary Gear Traingคํานวณอัตราทด
ขบวนเฟองหลักการสงถายกําลังดวยของเหลวการทํางานของเกียรเรือแบบ Reduction & Reversing Gear และ
Hydraulic Reduction & Reversing gear เครื่องควบคุมการทํางานของเกียรวธิ ีการดัดแปลงเกียรรถยนตเปนเกียรเรือ
หนาแปลนแบริ่งเพลาใบจักรการถอดประกอบเกียรเรือแบบตางๆโดยใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษดัดแปลงเกียร
รถยนตใหเปนเกียรเรือหนาแปลนแบริ่งเพลาใบจักร
3101-2303

งานใบจักรเรือ
1-3-2
(Ship Impeller)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานลักษณะของใบจักรและความสัมพันธกับตัวเรือ
2. คํานวณหาความสัมพันธระหวางตัวเรือกับใบจักร
3. เขียนแบบการสมดุลการตีปรับพิทชและทดสอบประสิทธิภาพของใบจักร
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการทํางานลักษณะของใบจักรและความสัมพันธกับตัวเรือความสัมพันธระหวาง
ตัวเรือกับใบจักรประสิทธิ์ภาพใบจักรเรือ
2. ทดสอบประสิทธิ์ภาพใบจักรเรือ
3. บํารุงรักษาและบริการใบจักรเรือตามระยะเวลา
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คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การเลื อ กและทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพใบจั ก รชนิ ด ของใบจั ก รเรื อ
คํานิยามศัพทของใบจักรความโตของใบจักรกับกําลังเครื่องยนตความสัมพันธระหวางตัวเรือกับใบจักรการคํานวณ
พิทชใบจักรการเขียนแบบใบจักรการกัดกรอนและปรับแตงใบจักรที่ชํารุดการปรับพิทชใบจักรการหาอัตราเรียว
รูดุมใบจักร การทํารองลิ่ม วิธีการยึดใบจักรกับเพลา การเขียนแบบใบจักร หาสมดุลของใบจักร แตงผิวใบจักร
แตงความโตหนาใบ ตีปรับพิทช ใบจักรเจาะรูดุมใบจักรทํารองลิ่มยึดใบจักรกับเพลาทดสอบประสิทธิภาพใบจักร
3101-2304

งานไฟฟาในเรือ
2-3-3
(Ship Electricity)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการและกฎทางไฟฟาในเรือการใชเครื่องมือวัดตรวจสอบทางไฟฟา
2. ตรวจสอบแกไขขอขัดของเครื่องกลไฟฟาและอุปกรณไฟฟาในเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการและกฎทางไฟฟาที่ใชในเรือ
2. ตรวจสอบวิเคราะหขอขัดของของระบบไฟฟาในเรือ
3. บํารุงรักษาระบบไฟฟาในเรือและบริการงานเครื่องกลไฟฟาและอุปกรณไฟฟาในเรือตามระยะเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและกฎพื้นฐานทางไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับเครื่องมือวัดและ
อุปกรณไฟฟาโครงสรางและชนิดของเครื่องกลไฟฟาการเลือกใชตรวจสอบแกไขขอบกพรองการจายกระแสแรง
เคลื่อนการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาแผงควบคุมไฟฟา
3101-2305

งานซอมเครื่องยนตเรือ
1-3-2
(Marine Engine Repairs)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการวิเคราะหระบบการทํางานตางๆของเครื่องยนตเรือและหลักการทํางานของเครื่อง
วิเคราะหทดสอบเครื่องยนต
2. ตรวจสอบวิเคราะหการทํางานของเครื่องยนตเรือโดยใชประสาทสัมผัสและใชเครื่องทดสอบหา
ขอบกพรองเพือ่ ซอมและปรับปรุงสภาพเครื่องยนต
3. ซอมและบริการงานเครื่องยนตเรือตามคูมือกําหนด
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

87
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการวิเคราะหระบบการทํางานของเครื่องยนตเรือและเครื่องวิเคราะหทดสอบ
เครื่องยนต
2. ตรวจสอบวิเคราะหปญหาการทํางานของเครื่องยนตเรือดวยประสาทสัมผัสและเครื่องทดสอบ
3. ถอดซอมชิ้นสวนและอุปกรณเครื่องยนตเรือโดยใชเครื่องมือและเครื่องมือพิเศษ
4. ปรับแตงระบบตางๆของเครื่องยนตตามคูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับงานซอมและปรับปรุงสภาพเครื่องยนตเรือทดลองติดเครื่องยนตวเิ คราะหหา
ขอขัดของปรับแตงเครื่องยนตโดยใชประสาทสัมผัสและเครื่องทดสอบตรวจสอบระบบตางๆของเครื่องยนตเรือ
3101-2306

งานเขียนแบบและอานแบบเรือ
1-3-2
(Ship Drawing and Reading)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการเขียนแบบและอานแบบเรือในลักษณะตางๆ
2. เขียนแบบและขยายแบบสวนตางๆของตัวเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการอานแบบเขียนแบบเรือและการวางเครื่องยนต
2. เขียนและอานแบบเรือขยายแบบสวนตางๆของเรือตามแบบที่กําหนด
3. กําหนดตําแหนงเครื่องยนตและองศากระบอกเพลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนแบบเรือรูปลายเสนรูปดานขางรูปครึ่งซีกรูปตัดกงรูปตัดแทน
เครื่องยนตกระบอกเพลาหางเสือขยายแบบลายเสนขยายแบบแทนเครื่องยนตกระบอกเพลาหางเสือ
3101-2307

ความตานทานและกําลังเรือ
3-0-3
(Resistance and Ship Power)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการคํานวณความตานทานและกําลังเรือ
2. คํานวณความตานทานและกําลังเรือที่ออกแบบใหม
3. เปรียบเทียบประสิทธิผลจากความตานทานที่คํานวณได
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการคํานวณความตานทานและกําลังเรือ
2. วิเคราะหผลจากแบบจําลองเรือ
3. เปรียบเทียบประสิทธิผลความตานทานและกําลังเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการคํานวณความตานทานและกําลังเรือความตานทานของเรือนิยามความตานทานประเภท
ความตานทานการคํานวณความตานทานของเรือที่ออกแบบใหมโดยคํานวณจากความตานทานของเรือเกาที่มี
รูปรางเหมือนกันและจากผลการทดลองจากแบบจําลองเรือกฎการเปรียบเทียบคํานวณกําลังมาประสิทธิผลจาก
ความตานทานที่คํานวณได
3101-2308

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
3-0-3
(Ship Mechanical Engineering)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจวิธีการคํานวณความตานทานและกําลังของเรือดวยวิธกี ารลากเรือจําลอง
2. คํานวณความตานทานและกําลังของเรือดวยวิธีการตางๆ
3. วิเคราะหเปรียบเทียบความตานทานเพื่อหากําลังของเครื่องยนตที่ใชกับเรือ
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการคํานวณความตานทานและกําลังของเรือดวยวิธีการลากเรือจําลองและจาก
ตารางสําเร็จ
2. วิเคราะหเปรียบเทียบความตานทานเพื่อหากําลังเครื่องยนตเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณหาความตานทานและกําลังของเรืออยางละเอียดการคํานวณหากําลังของ
เรือจากตารางสําเร็จการคํานวณหากําลังของเครื่องยนตที่ตองการใชกับเรือ
3101-2309

งานสัญญาณควบคุมการเดินเรือ
2-3-3
(Ship Navigation Control Signals)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการของการใชสัญญาณควบคุมการเดินเรือการนําเรือเทียบทุนเทียบทา
2. เดินเรือโดยใชสัญญาณและอุปกรณเดินเรือไดตามกฏการเดินเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการของการใชสัญญาณควบคุมการเดินเรือการนําเรือเทียบทุนเทียบทา
2. เลือกใชสัญญาณควบคุมการเดินเรือในการสัง่ การนําเรือ
3. วางแผนการเดินเรือตามแผนที่เดินเรือ
4. เดินเรือโดยใชสัญญาณและอุปกรณการเดินเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของการใชสัญญาณควบคุมการเดินเรือการนําเรือการเทียบทุนเทียบทา
การใชเข็มทิศเดินเรือเรดารโซนาวิทยุคมนาคมในการเดินเรือเวลากระแสน้ําอุตุนิยมวิทยาทางทะเลการหาระยะทาง
จากแผนที่เดินเรือพระราชบัญญัติการเดินเรือสัญญาณควบคุมการเดินเรือทุน เครื่องหมายการหาตําแหนงเรือการวาง
แผนการเดินเรือการสั่งการนําเรือการถือทายเรือการนําเรือเทียบทุนเทียบทาการชวยคนตกน้ําการดับเพลิง
3101-2310

งานทอในเรือ
1-3-2
(Ship Piping)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการของระบบงานทอและอุปกรณงานทอในเรือ
2. ติดตั้งอุปกรณงานทอตามแบบที่กําหนด
3. วิเคราะหตรวจสอบและแกไขขอบกพรองในการติดตั้งและรอยรัว่ ที่เกิดขึ้น
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการของระบบงานทอและอุปกรณงานทอในเรือ
2. เดินระบบทอและอุปกรณในเรือตามแบบที่กําหนด
3. ตรวจสอบสอบรอยรั่วและปองกันการสูญเสียภายในทอ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชเครื่องมือในงานทอการทําเกลียวการใชขอตอและอุปกรณในงานทอ
การดัดทอการคลี่แบบทอการตอหนาแปลนทอการติดตั้งทอเทคนิคการเดินทอและตรวจสอบรอยรั่วอุปกรณจับยึด
ทอการปองกันการสูญเสียภายในทอ
3101-2311

งานเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
1-3-2
(Instruments and Control System)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบควบคุมอานคาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
2. วิเคราะหคาตางๆจากการอานเครื่องมือวัด
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการทํางานของระบบควบคุมการอานคาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
2. วิเคราะหคาจากเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
3. ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติพื้นฐานในเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องวัดและควบคุมทางดานไฟฟาเครื่องวัดความดันอุณหภูมิระดับของเหลว
อัตราการไหลความเร็วรอบระบบควบคุมวงจรเครื่องมือวัดและอุปกรณตรวจจับสัญญาณการออกแบบระบบ
ควบคุมอัตโนมัติพื้นฐานในเรือ
3101-2312

งานเครื่องมือกลเรือ
1-3-2
(Ship Machine Tool)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการเลือกใชการใชการบํารุงรักษาการผลิตและซอมดวยเครื่องมือกล
2. เลือกใชเครื่องมือกลในการผลิตและซอมชิ้นสวนอุปกรณงานเครื่องกลเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการเลือกใชการใชการบํารุงรักษาการผลิตและซอมชิ้นงานดวยเครื่องมือกล
2. ผลิตซอมปรับปรุงสภาพชิ้นสวนและอุปกรณประจําเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการผลิตและซอมชิ้นงานดวยเครื่องมือกลสวนประกอบลักษณะการใชงาน
การบํารุงรักษาเครื่องมือกลเครือ่ งกลึงเครือ่ งตัดเครื่องกัดเครือ่ งไสเครื่องเลื่อยกลเครื่องเจาะการเลือกใชความเร็วตัด
ความเร็วรอบอัตราการปอนอุปกรณจับยึด
3101-2313

งานขนถายวัสดุในเรือ
2-0-2
(Ship Material Handling)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบการขนถายวัสดุอุปกรณขนถายวัสดุ
2. เลือกใชอุปกรณการขนถายวัสดุใหเหมาะสมกับงาน
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการทํางานของระบบการขนถายวัสดุอปุ กรณขนถายวัสดุ
2. ออกแบบวางแผนและจัดระบบการขนถายวัสดุอุปกรณประเภทตางๆในเรือ
3. เลือกใชอุปกรณการขนถายวัสดุไดเหมาะสมกับงาน
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานของระบบการขนถายวัสดุอุปกรณขนถายวัสดุในเรือความหมายของการขนถายกฎ
การขนถ า ยระบบการขนถ า ยอุ ป กรณ ก ารขนถ า ยวั ส ดุ ใ นงานเรื อ รอกสลิง กว า นเครนสายพานลํ า เลีย งการขนถ า ย
ของเหลวในเรือ
3101-2314

ทฤษฎีเรือ
3-0-3
(Ship Theory)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการออกแบบเรือโครงสรางเรือคุณสมบัติการทรงตัวของเรือแบบตางๆ
2. วิเคราะหคุณสมบัติตัวเรือแบบตางๆและเลือกแบบใหเหมาะสมกับการขับเคลื่อนและกําลัง
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการออกแบบเรือโครงสรางเรือคุณสมบัติการทรงตัวของเรือแบบตางๆ
2. เลือกแบบเรือใหเหมาะสมกับการขับเคลื่อนและกําลังมา
3. ออกแบบโครงสรางตัวเรือใหเหมาะสมกับการขับเคลื่อนและกําลังมา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกแบบเรือโครงสรางเรือคุณสมบัติการทรงตัวของเรือแบบตางๆสวน
ประกอบโครงสรางเรือคุณสมบัติของเรือแบบตางๆการทรงตัวของเรือความตานทานของตัวเรือทฤษฎีการ
ขับเคลื่อนกําลังมาและประสิทธิภาพของใบจักรเรือ
3101-2315

งานบุคคลประจําเรือ
1-3-2
(Seamanship Practice)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจกฎขอบังคับขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ
2. เขาใจบทบาทหนาที่ของคนประจําเรือการชวยชีวิตการดับไฟการดํารงชีพและการปฐมพยาบาลใน
ทะเล
3. ดํารงชีวิตและปฏิบัติงานในเรือยามปกติและเมื่อเกิดเหตุการณคับขัน
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการของกฎขอบังคับขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ
2. จัดระบบการปองกันและแกปญหาอัคคีภัยการชวยชีวิตการดํารงชีวิตและการปฐมพยาบาลในทะเล
3. กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคคลประจําเรือในตําแหนงตางๆ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการเดินเรือกฎขอบังคับขององคกรทางทะเลระหวางประเทศ
ไฟและการดับไฟการชวยชีวิตการดํารงชีพและการปฐมพยาบาลในทะเลอัตรากําลังพลในเรือหนาที่และความ
รับผิดชอบของคนประจําเรือในตําแหนงตางๆ
3101-2316

งานบริการเครื่องทําความเย็นเรือ
1-3-2
(Ship Refrigeration Service)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการบริการเครื่องทําความเย็นเรือ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานบริการและตรวจซอมบํารุงรักษาเครื่องทําความเย็นเรือ
3. เขาใจหลักการคิดคาบริการเครื่องทําความเย็นเรือ
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นในเรือ
2. ทดสอบการทํางานของระบบเครื่องทําความเย็นในเรือ
3. แกไขขอขัดของของระบบเครื่องทําความเย็นในเรือ
4. ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบเครื่องทําความเย็นในเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและบริการเครื่องทําความเย็นเรือ การตรวจซอมและประมาณราคา
คาบริการ
3101-2317

เทคโนโลยีเรือสมัยใหม
2-0-2
(New Technology of Marine)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหนาที่ การทํางานของอุปกรณประจําเรือและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยที่ทํางานโดยใช
เทคโนโลยีสมัยใหม
2. มีทักษะในการคนควาติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเรือสมัยใหม
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการทํางานของอุปกรณประจําเรือและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยที่ทํางานโดยใช
เทคโนโลยีสมัยใหม
2. คนควาติดตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเรือสมัยใหม
3. เตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเรือสมัยใหม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาคนควาความกาวหนาเทคโนโลยีเรือ อุปกรณประจําเรือและอุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการ
เดินเรือที่ทํางานโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม

สาขางานเทคนิคเครื่องกลเกษตร
3101-2401

งานบริการเครื่องจักรกลเตรียมดิน
2-3-3
(Primary Tillage Machinery Practice)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจความหมายและความสําคัญของเครื่องจักรกลเตรียมดิน
2. เขาใจการทํางานของชิ้นสวนของเครื่องจักรกลเตรียมดิน
3. ใชงาน ปรับตั้ง และทดสอบแกไขขอขัดของของเครื่องจักรกลเตรียมดิน
4. ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเตรียมดิน
5. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเตรียมดิน
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเตรียมดินตามคูมือ
3. ตรวจซอมเครื่องจักรกลเตรียมดินตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญ ชิ้นสวน การใชงาน ปรับตั้ง ทดสอบ บํารุงรักษา
และแกไขขอขัดของเครื่องจักรกลเตรียมดิน
3101-2402

งานบริการเครื่องจักรกลงานสัตว
2-3-3
(Animal Machinery Practice)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของ ชิ้นสวน โครงสรางของเครื่องจักรกลงานสัตว
2. อธิบายการทํางานของเครื่องจักรกลงานสัตว
3. ซอมบํารุง เครื่องจักรกลงานสัตว
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานสัตว
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลงานสัตวตามคูมือ
3. ตรวจซอมเครื่องจักรกลงานสัตวตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชิ้นสวน โครงสราง การทํางาน ซอมบํารุงของเครื่องจักรกลที่ใชในงานการผลิต
สัตวเศรษฐกิจ สัตวปก สัตวเล็ก สัตวใหญและสัตวน้ํา
3101-2403

เครื่องจักรกลเกษตรกอนการเก็บเกี่ยว
2-3-3
(Pre-Harvest Machinery)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจโครงสราง ชิ้นสวน การทํางานของเครื่องปลูก เครื่องมือบํารุงรักษาพืช
2. เลือกใช ปรับแตง แกไขขอขัดของของเครื่องปลูก เครื่องมือบํารุงรักษาพืช
3. ประยุกตใชเครื่องมือและประเมินผลการทํางานของเครื่องทุนแรงฟารมแตละชนิด
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรกอนการเก็บเกี่ยว
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรกอนการเก็บเกี่ยวตามคูมือ
3. ตรวจซอมเครื่องจักรกลเกษตรกอนการเก็บเกี่ยวตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง ชิ้นสวน การทํางาน ของเครื่องมือ เครือ่ งปลูก เครื่องมือบํารุงรักษา
พืช เลือกใช ปรับแตง ประยุกตใช แกไขขอขัดของเครื่องมือและประเมินผลการทํางานของเครื่องทุนแรงฟารมแต
ละชนิด
3101-2404

เครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
2-3-3
(Post-Harvest Machinery)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจโครงสราง ชิ้นสวน ของเครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว
2. เลือกใช ปรับแตง แกไขขอขัดของของเครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยว
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวตามคูมือ
3. ตรวจซอมเครื่องจักรกลเกษตรหลังการเก็บเกีย่ วตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสราง ชิ้นสวน การทํางาน เลือกใช ปรับแตงและแกไขขอขัดของของ
เครื่องมือเก็บเกีย่ ว เครื่องนวด เครื่องสี เครื่องแยกเมล็ด เครื่องบด เครื่องตัดหญา เครื่องอัดหญา เครื่องแปรรูป
ผลผลิต เครื่องสงลําเลียง
3101-2405

เครื่องสูบน้ําและระบบสงถาย
2-3-3
(Pump and Distribution System)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจกราฟแสดงการทํางานของเครื่องสูบน้ํา
2. เขาใจระบบของเครื่องสูบน้ํา
3. ออกแบบและติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
4. เลือกใชและซอมบํารุงเครื่องสูบน้ํา
5. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและการบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ําตามคูมือ
3. ตรวจซอมเครื่องสูบน้ําตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกราฟแสดงการทํางานของเครื่องสูบน้ํา การตอระบบเครื่องสูบน้ํา ออกแบบ
ติดตั้ง เลือกใชและซอมบํารุงเครื่องสูบน้ํา
3101-2406

งานเครื่องจักรกลอาหาร
2-3-3
(Food Machinery Practice)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานและซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร
2. ใชงาน วิเคราะหและแกไขปญหา ซอม บํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหาร
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหารตามคูมือ
3. ตรวจซอมเครื่องจักรกลอาหารตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการใชงานตรวจซอม วิเคราะหแกไขขอขัดของเครื่องจักรกลอาหารชนิด
ตาง ๆ
3101-2407

ระบบชลประทาน
1-6-3
(Irrigation System)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. หาอัตราการใชน้ํา ความถี่และรอบเวรในการใชน้ําของพืช
2. ตรวจหาคุณภาพและระบายน้ําชลประทาน
3. ประเมินผลการใหน้ําแบบตางๆ
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบชลประทาน
2. ตรวจคุณภาพน้ําชลประทาน
3. ประเมินผลวิธกี ารใหน้ําแบบตาง ๆตามอัตราความตองการน้ําของพืช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการหาอัตราการใชน้ําของพืช ความถี่ รอบเวร ตรวจคุณภาพน้ําชลประทาน การ
ระบายน้ํา ประเมินผลการใหนา้ํ แบบฉีดฝอย (Sprinkler) แบบรองคู(Furrow) แบบปลอยน้ําทวม(Border)และแบบ
หยด(Drip Irrigation)
3101-2408

งานแกปญหาเครื่องกลเกษตร
2-3-3
(Agricultural Machinery Problem Solving Practice)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการใชเครื่องทดสอบ วิเคราะห แกไขขอขัดของเครื่องกลเกษตร
2. ใชเครื่องทดสอบ แกไขขอขัดของเครื่องกลเกษตร
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและการบํารุงรักษาเครื่องกลเกษตร
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
3. ตรวจซอมเครื่องกลเกษตรตามคูมือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชงาน ตรวจสอบ วิเคราะหแกไขขอขัดของเครื่องกลเกษตรโดยเนนการใช
เครื่องทดสอบและเครื่องมือกลการผลิต การวางแผนงาน มอบหมายงาน ควบคุมงานเกี่ยวกับงานซอมและผลิต
เครื่องกลเกษตร
3101-2409

วิศวกรรมสํารวจ
2-3-3
(Engineering Surveying)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการ ทําระดับและวางผังเสนโคง
2. มีความรูเกี่ยวกับภาพถายทางอากาศ
3. สํารวจ วางแนว วางผังคูระบายน้ําและสงน้ํา
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรมสํารวจ
2. ออกแบบการวางผังการระบายน้ํา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับภาพถายทางอากาศ การทําระดับ วางผังเสนโคง สํารวจเพื่อการวางแนว และ
วางผังคูระบายน้ํา
3101-2410

งานไฟฟาในฟารมและการควบคุม
2-3-3
(Farm Electric Power and Controls Practice)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. มีความรูทฤษฎีไฟฟามาประยุกตใชในงานฟารม
2. ซอมและบํารุงรักษาอุปกรณไฟฟา
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและการบํารุงรักษาระบบไฟฟาในฟารม
2. บริการและบํารุงรักษาระบบไฟฟาในฟารมตามคูมือ
3. ตรวจซอมระบบไฟฟาในฟารมตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการนําทฤษฎีทางไฟฟามาประยุกตใชในฟารม ระบบสายสงกําลัง มอเตอร
ไฟฟา การซอม และการบํารุงรักษา
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3101-2411

งานฟารมแทรกเตอร
2-3-3
(Farm Tractors Practice)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานและใชงานรถแทรกเตอร
2. คํานวณและทดสอบหาคาตางๆของแทรกเตอร
3. ปรับแตงระบบตางๆ อุปกรณพิเศษและตรวจสมรรถภาพของแทรกเตอร
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและการบํารุงรักษารถแทรกเตอรในฟารม
2. บริการและบํารุงรักษารถแทรกเตอรในฟารมตามคูมือ
3. ตรวจซอมรถแทรกเตอรในฟารมตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลทางเทคนิคของรถแทรกเตอร คํานวณและทดสอบกําลังมาและกําลังฉุด
ลาก การลดการหมุนฟรีของลอรถแทรกเตอร และปรับแตงอุปกรณพิเศษและตรวจสมรรถภาพของแทรกเตอรกอน
ออกปฏิบัติงาน
3101-2412

การเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
2-3-3
(Agricultural Products Storage)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการวิธีการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธีตางๆ
2. เลือกวิธีการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
3. วางแผนและเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธีตางๆ
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธตี าง ๆ
2 เลือกใชและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ ในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
3. วางแผนและเก็บรักษาผลผลิตเกษตรดวยวิธีตา ง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการและความสําคัญของการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร ปจจัยที่มีผลตอการ
เก็บรักษาโดยใช ความชื้นและอุณหภูมิ ขี้ผึ้ง ฉายรังสีชีวเคมี อบแหงดอง แชอิ่ม ทําเค็ม การเลือกใชภาชนะ
เครื่องมือ อุปกรณ โรงเรือน และการบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณที่ใชในการเก็บรักษาผลผลิตเกษตร
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3101-2413

งานเครื่องมือขนถายและขนสงผลิตผลทางการเกษตร
2-3-3
(Handling and Transportation of Agricultural Products Practice)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการของกระบวนการขนถายผลิตผลเกษตรแบบตาง ๆ
2. เลือก วิธีการขนสง ใหเหมาะสมและเปนไปตาม พ.ร.บ.ขนสงทางบก
3. รูวิธีปองกันการสูญเสียจากการขนสงผลิตผลทางการเกษตร
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการขนถายผลิตผลเกษตรแบบตาง ๆ
2 เลือก วิธีการขนสง ใหเหมาะสมและเปนไปตาม พรบ.ขนสงทางบก
3. วางแผนบริหารจัดการกระบวนการขนถายผลิตผลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของกระบวนการขนถาย และการขนสงผลิตผลเกษตร การขนถายทาง
กล การขนถายดวยลม การขนถายดวยแรงโนมถวง วิธีการขนสง พรบ.ขนสงทางบก การทดลองหาสาเหตุและการ
ปองกัน การสูญเสียจากการขนสง
3101-2414

การถายทอดกําลังเครื่องจักรกลเกษตร
3-0-3
(Agricultural Machinery Power Transmission)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการคํานวณระบบการสงและถายทอดกําลังของเครื่องทุนแรงฟารม
2. เขาใจการเลือกใชระบบการสงและถายทอดกําลังของเครื่องทุนแรงฟารม
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการถายทอดกําลังเครื่องจักรกลเกษตร
2. เลือกใชระบบการถายทอดกําลังเครื่องจักรกลเกษตร
3. คํานวณ ออกแบบระบบการถายทอดกําลังเครื่องจักรกลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการคํานวณ การวัด การเลือกใช ระบบการสงและถายทอดกําลังของเครือ่ งทุนแรงฟารม
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3101-2415

การใชคอมพิวเตอรในงานเครื่องจักรกลเกษตร
2-3-3
(Computer for Agricultural Machinery)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดการดานเครื่องจักรกลเกษตร
2. ใชคอมพิวเตอรควบคุมระบบตางๆในฟารม
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ สําหรับแกปญหาการเกษตร
2. บริการตรวจซอมและบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการเกษตรตามคูมือ
3. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพือ่ นําไปใชแกไขปญหาการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรควบคุมระบบตางๆในฟารมเพื่อใชในการจัดการดาน
เครื่องจักรกลเกษตร
3101-2416

เศรษฐศาสตรในงานเครื่องจักรกลเกษตร
2-0-2
(Economic for Agricultural Machinery )
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร
2. คํานวณและใชประกอบการตัดสินใจ ในงานเครื่องจักรกลเกษตร
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร
2. คํานวณวางแผนการลงทุนในงานเครื่องจักรกลเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ภาษี อัตราแลกเปลี่ยน การวางแผนการลงทุน คาเสื่อมราคา เงิน
เฟอ และดอกเบี้ยตามหลักเศรษฐศาสตรในงานเครื่องจักรกลเกษตร
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3101-2417

การวางแผนและการบริหารงานการเกษตร
2-0-2
(Agricultural Management and Planning)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการวางแผน การบริหารงานการเกษตร
2. ออกแบบและวางแผนผังในการบริหารและจัดการงานการเกษตร
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักและวิธีการวางแผนการบริหารงานการเกษตร
2. ออกแบบและวางแผนผังในการบริหารและจัดการงานเกษตร
3. วางแผนและควบคุมคุณภาพการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการวางแผนเพื่อการพยากรณ การวางแผนเพื่อออกแบบวางผังในฟารม การวางแผน
จัดการทรัพยากร การวางแผนควบคุมคุณภาพ ควบคุมตนทุนและความปลอดภัยในการทํางาน
3101-2418

การบรรจุหีบหอผลิตผลเกษตร
2-3-3
(Packing Agricultural Products)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการวิธีการบรรจุหบี หอ
2. เลือกใชวัสดุในการจัดทําภาชนะบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับผลิตผล
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการบรรจุหบี หอ
2. เลือกใชวัสดุทําภาชนะที่เหมาะสมกับผลผลิต
3. บริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณการบรรจุหีบหอตามคูมือ
4. ตรวจซอมเครื่องจักรและอุปกรณการบรรจุหบี หอตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ วิธีการบรรจุหีบหอ ความสําคัญของการบรรจุ หีบหอ ความเสียหาย
ขณะขนสง การเลือกใชวัสดุ
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3101-2419

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร
2-3-3
(Agricultural Process Technology)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการ กระบวนการแปรรูปผลผลิตเกษตรดวยกรรมวิธีตางๆ
2. แปรรูปผลผลิตเกษตรดวยกรรมวิธีตางๆ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการ วิธีการแปรรูปอาหารดวยกรรมวิธีตาง ๆ
2. จําแนกสรีรวิทยาและองคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบการเกษตรนํามาใชประโยชนและกําจัดของ
เสีย ของเหลือจากการแปรรูปอาหาร
3. บริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรตามคูมือ
4. ตรวจซอมเครื่องจักรและอุปกรณการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ กระบวนการแปรรูปผลผลิตเกษตรดวยกรรมวิธีตางๆ สรีรวิทยา
องคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบการเกษตร การเสื่อมคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา การใชประโยชน
ที่เหลือจากการแปรรูป การกําจัดของเสียจากการแปรรูป การกลั่น การสกัด การใชและการบํารุงรักษาเครื่องมือ
เครื่องจักรที่ใชในการแปรรูปผลผลิตเกษตร
3101-2420

พลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
2-0-2
(Renewable Energy for Agriculture )
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจความหมาย ชนิดของพลังงานทดแทน
2. เขาใจหลักการนําพลังงานทดแทนมาใชประโยชนทางการเกษตร
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการนําพลังงานทดแทนมาใชประโยชนในการเกษตร
2. จําแนกชนิดความเหมาะสมของพลังงานทดแทนเพื่อประโยชนในการเกษตร
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานน้ํา พลังงานชีวมวล
พลังงานความรอนใตพิภพ รวมทั้งแหลงของพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการนําพลังงานมาใชประโยชนทาง
การเกษตร
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3101-2421

สิ่งแวดลอมเพื่อการเกษตร
2-0-2
(Environment for Agriculture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจความสัมพันธระหวางสัตวและสิ่งแวดลอม
2. สามารถนําความรูไปใชแกปญหามลภาวะตาง ๆ ทางการเกษตร
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับสัตวและสิ่งแวดลอมในฟารม
2. บริหารจัดการสิ่งแวดลอมในฟารม
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสัตวและสิ่งแวดลอม ความรอนและการถายเทมวลสาร ความชื้นและผลที่มีตอสัตวและพืช
การถายเทความรอน ไอน้ํา การหมุนเวียนอากาศในคอกสัตวและสิ่งกอสรางในฟารม ของเสียจากสัตวและพืช การ
ใชประโยชนจากของเสียสัตวและพืช
3101-2422

งานเครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร
2-3-3
(Agro Industry Machinery Practice)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจกระบวนการแปรสภาพผลผลิตเกษตร
2. เลือกใช เครื่องจักรกลในงานอุตสาหกรรมเกษตร
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในงานอุตสากรรมเกษตร
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในงานอุตสากรรมเกษตรตามคูมือ
3. ตรวจซอมเครื่องจักรกลในงานอุตสากรรมเกษตรตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการแปรสภาพ เครื่องมือ และเครื่องจักรทีใ่ ชในกระบวนการแปร
สภาพผลผลิตเกษตร
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3101-2423

การประยุกตระบบไฮดรอลิกสในเครื่องจักรกลเกษตร
2-3-3
(Applied Hydraulic System for Agricultural Machinery )
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจสัญลักษณสวนประกอบ การทํางานของระบบไฮดรอลิกส
2. เขาใจวงจรของระบบไฮดรอลิกส
3. วิเคราะหระบบไฮดรอลิกสในเครื่องจักรกลเกษตร
4. ประยุกตใชระบบไฮดรอลิกสในเครื่องจักรกลเกษตร
5. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและการบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกสในเครื่องจักรกลเกษตร
2. บริการและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกสในเครือ่ งจักรกลเกษตรตามคูมือ
3. ตรวจซอมระบบไฮดรอลิกสในเครื่องจักรกลเกษตรตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญลักษณ สวนประกอบ วิเคราะหระบบการทํางาน และประยุกตใชระบบ
ไฮดรอลิกสในเครื่องจักรกลเกษตร

สาขางานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย
3101-2501

งานเครื่องกลเรือพาณิชย
2-3-3
(Marine MachineryPractice)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. จําแนกโครงสรางและสวนประกอบของเครื่องยนตดีเซลแบบ 2 จังหวะและ 4 จังหวะ ในเรือ
2. เขาใจคุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับการเผาไหม
3. ปฏิบัติตามขอควรระวังและขอปฏิบัติในการใชเครื่องยนตเรือพรอมทั้งการบํารุงรักษาการใช
เครื่องยนตเรือและการแกไขขอขัดของของเครื่องยนตเรือ
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการวิเคราะหโครงสราง สวนประกอบและระบบเผาไหมน้ํามันเชื้อเพลิงของ
เครื่องกลเรือ
2. ทดสอบน้ํามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับการเผาไหม
3. ทดสอบการเตรียมการกอนเดินเครื่องการเดินเครื่องการบํารุงรักษาเครื่องการแกไขขอขัดของ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหทดสอบจําแนกโครงสรางของเครือ่ งยนตดีเซลเรือแบบ 2
จังหวะและ4 จังหวะคุณสมบัติของน้ํามันเชื้อเพลิงที่เหมาะสมกับการเผาไหมและระบบเผาไหมน้ํามันเชื้อเพลิงการ
เตรียมการเดินเครื่องการเดินเครื่องการบํารุงรักษาแกไขขอขัดของของเครื่องกลเรือ
3101-2502

งานเครื่องกลไฟฟาเรือ
2-3-3
(Marine Electrical MachineryPractice)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานการผลิตกระแสไฟฟาและการแจกจายไฟฟาบนเรือ
2. ควบคุมการทํางานพรอมทั้งแกไขขอขัดของตางๆที่เกิดขึ้น
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการวิเคราะหขอขัดของและแกไขปญหาการทํางานการผลิตกระแสไฟฟาและ
การแจกจายไฟฟาบนเรือ
2. ควบคุมการทํางานการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาการตรวจสอบวงจรไฟฟาในเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานการผลิตกระแสไฟฟาและการแจกจายไฟฟาบนเรือแผงสวิตช
บอรดการตรวจสอบวงจรไฟฟาในเรือการเตรียมการกอนการเดินเครื่องการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟาในเรือการดูแล
รักษาเครื่องไฟฟาขณะเดินการเลิกเครื่องและการวิเคราะหแกไขขอขัดของ
3101-2503

งานระบบปรับอากาศและเครือ่ งทําความเย็น
2-3-3
(Air-Conditioning and Refrigeration SystemPractice)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นในเรือ
2. เขาใจการทํางานของอุปกรณตางๆในระบบทําความเย็น
3. ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและทําความเย็น
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรูในหลักการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็นในเรือ
2. ทดสอบการทํางานของระบบเครื่องปรับอากาศและทําความเย็นในเรือ
3 แกไขขอขัดของของระบบปรับอากาศและทําความเย็น
4. ติดตั้งและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและทําความเย็น
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทําความเย็นดวยวิธีตางๆอุปกรณหลักอุปกรณควบคุมระบบทําความ
เย็นการติดตั้งและการบํารุงรักษาระบบทําความเย็นและปรับอากาศภายในเรือ
3101-2504

งานเชื่อมประกอบและเครื่องมือกล
2-3-3
(Welding and Machine ToolsPractice)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการวิธีการใชการตัดดวยแกสและการเชื่อมประเภทตางๆ
2. เขาใจหลักการวิธีการใชงานเครื่องเจาะเครื่องกลึง
3. ตัดดวยแกสและการเชื่อมประเภทตางๆ
4. ตัดเจาะและกลึงชิ้นงาน
5. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรูในหลักการวิธีการใชการตัดดวยแกสและการเชื่อมประเภทตางๆ
2. ทดสอบการใชเครื่องมือในการตัดเจาะเชื่อมและการกลึง
3. ตัดดวยแกสและงานเชื่อมประเภทตางๆ
4. ตัดเจาะและงานกลึงชิ้นงาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดดวยแกสการเชื่อมประเภทตางๆงานตัดเจาะงานกลึงและการประกอบ
ชิ้นงานดวยการเชื่อม
3101-2505

เครื่องจักรชวย 1
2-0-2
(Auxiliary Machine 1)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของหมอน้ําชวยเครื่องทําความสะอาดน้ํามันและ
เครื่องแยกน้ํากับน้ํามัน
2. ควบคุมปฏิบัติการพรอมทั้งแกไขขัดของตางๆที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรชวย
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของหมอน้ําชวยเครื่องทําความสะอาด
น้ํามันและเครื่องแยกน้ํากับน้ํามัน
2. แกไขขอขัดของโครงสรางอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายในของหมอน้ําชวยเครื่องทํา
ความสะอาดน้ํามันและเครื่องแยกน้ํากับน้ํามัน
3. ควบคุมการและทดสอบทํางานเครื่องจักรชวยเรือตามคูมือกําหนด
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหมอน้ําชวยหลักการทํางานโครงสรางและอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายในของ
หมอน้ําชวยประเภทตางๆกระบวนการผลิตไอระบบทอไอน้ําและสงไอน้ําไปใชงานการควบคุมการทํางานทั้ง
ระบบ Manual และ Auto การปรับสภาพน้ําเลี้ยงระบบการเผาไหมและการเปาเขมาการเตรียมการกอนการ
เดินเครื่องการดูแลรักษาเครื่องขณะเดินการเลิกเครื่องและการวิเคราะหแกไขขอขัดของเครื่องทําความสะอาดน้ํามัน
หลักการทํางานโครงสรางและอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายในของเครื่องทําความสะอาดน้ํามันการ
ควบคุมอัตราการทําความสะอาดการเตรียมการกอนการเดินเครื่องการดูแลรักษาเครื่องขณะเดินการเลิกเครือ่ งและ
การวิเคราะหแกไขขอขัดของเครื่องแยกน้ํากับน้ํามันหลักการทํางานโครงสรางและอุปกรณสวนประกอบหลัก
ภายนอกและภายในการควบคุมอัตราการแยกน้ํากับน้ํามัน การเตรียมการกอนการเดินเครื่องการดูแลรักษาเครื่อง
ขณะเดินการเลิกเครื่องและการวิเคราะหแกไขขอขัดของ
3101-2506

เครื่องจักรชวย2
2-0-2
(Auxiliary Machine 2)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของเครื่องกลั่นน้ําเครื่องควบคุมการขับเคลื่อนหาง
เสือเรือและเครื่องอัดอากาศ
2. ควบคุมปฏิบัติการพรอมทั้งแกไขขัดของตางๆที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรชวย
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการทํางานโครงสรางและสวนประกอบของเครื่องกลั่นน้ําเครื่องควบคุมการ
ขับเคลื่อนหางเสือเรือและเครื่องอัดอากาศ
2. แกไขขอขัดของระบบการทํางานของเครื่องจักรชวยตามคูมือกําหนด
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการทํางานเครื่องกลั่นน้ําโครงสรางและอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายในของเครื่อง
กลั่ นน้ํ าการควบคุ มการทํ างานการเตรี ยมการก อนการเดิ นเครื่ องการดู แลรั กษาเครื่ องขณะเดิ นการเลิ กเครื่ องและ
การวิเคราะหแกไขขอขัดของศึกษาเครื่องควบคุมการขับเคลื่อนหางเสือเรือหลักการทํางานโครงสรางและอุปกรณ
สวนประกอบหลักการเตรียมการกอนการเดินเครื่องการดูแลรักษาเครื่องขณะเดินการวิเคราะหแกไขขอขัดของศึกษา
เครื่องอัดอากาศหลักการทํางานโครงสรางและอุปกรณสวนประกอบหลักภายนอกและภายในระบบการแจกจายลม
การเตรียมการกอนการเดินเครื่องการดูแลรักษาเครื่องขณะเดินการเลิกเครื่องและการวิเคราะหแกไขขอขัดของ
3101-2507

เครื่องสูบเรือและระบบทอทาง
2-3-3
(Pump and Piping)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานการใชงานและการแกปญหาของเครื่องสูบประเภทตางๆที่ใชอยูในเรือ
2. ขาใจหลักการของกฎขอบังคับเกี่ยวกับการสูบถายของเสียออกสูทะเล
3. วิเคราะหแกปญหาและใชงานระบบเครื่องสูบและปฏิบัติงานตามกฎขอบังคับเกี่ยวกับการสูบถายของ
เสียออกสูทะเล
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการทํางานการใชงานและการแกปญหาของเครื่องสูบประเภทตางๆและกฎ
ขอบังคับเกี่ยวกับการสูบถายของเสียออกสูทะเล
2. แกไขขอขัดของระบบการทํางานเครื่องสูบในเรือ
3. ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎขอบังคับเกี่ยวกับการสูบถายของเสียออกสูทะเล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานประเภทเครื่องสูบสวนประกอบการนําเครื่องสูบแบบตางๆไป
ใชงานระบบทอทางระบบถายสูบน้ําทองเรือน้ําอับเฉาน้ําฉีดน้ําดับเพลิงน้ํามันเชื้อเพลิงกฎขอบังคับสากลเกี่ยวกับ
มลภาวะทางทะเลอันเนื่องมาจากการสูบถายของเสียออกสูทะเลอุปกรณถายเทความรอนฮีตเตอรและ คลูเลอร
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3101-2508

ทักษะชาวเรือ
2-0-2
(Seamanship)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจลักษณะประเภทของเรือสินคาโครงสรางและสวนประกอบหลักชนิดของสินคาที่บรรทุก ของ
เรือสินคาประเภทตางๆและขอกําหนดมาตรฐานของเรือและอุปกรณเครื่องจักร
2. เขาใจหลักการปฏิบัติหนาที่ของคนประจําเรือตําแหนงตางๆและเขาใจคุณสมบัติของคนประจําเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการจําแนกประเภทของเรือสินคาสวนประกอบโครงสรางพื้นฐานของตัวเรือ
ชนิดของสินคาตามประเภทเรือ
2. กําหนดนิยามคําศัพทกฎขอบังคับและหนวยงานที่เกี่ยวของกับมาตรฐานของเรือและอุปกรณบนเรือ
อัตราคนประจําเรือ
3. วิเคราะหบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคนประจําเรือในตําแหนงตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะประเภทเรือสินคาชนิดตางๆสวนประกอบและโครงสรางพื้นฐานตัวเรือชนิดของสินคาที่
เรือบรรทุกกฎขอบังคับและหนวยงานที่เกี่ยวของกับมาตรฐานของเรือและอุปกรณอัตราคนประจําเรือคุณสมบัติ
หนาที่และความรับผิดชอบของคนประจําเรือในตําแหนงตางๆ
3101-2509

โครงสรางเรือ
2-0-2
(Ship Structures)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจโครงสรางของเรือชนิดตางๆโครงสรางสวนประกอบหลักตางๆของเรือ
2. จําแนกลักษณะความเครียดและความเคนที่เกิดกับตัวเรือขณะอยูในทะเลและอยูในเมืองทาและการ
ทรงตัวของเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการจําแนกชนิดโครงสรางของเรือชนิดตางๆสวนประกอบหลักของเรือและ
ลักษณะแรงที่กระทําตอโครงสรางเรือ
2. จําแนกโครงสรางของเรือชนิดตางๆสวนประกอบหลักตางๆของเรือ
3. วิเคราะหผลกระทบของแรงความเครียดและความเคนที่เกิดกับตัวเรือขณะอยูในทะเลและอยูในเมือง
ทาและการทรงตัวของเรือ
4. จําแนกขอกําหนดขอบังคับและอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของโครงสรางตัวเรือ
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาลักษณะชนิดของเรือสินคาโครงสรางและสวนประกอบหลักของเรือชนิดตางๆความเครียดและ
ความเคนของตัวเรือขณะอยูในทะเลและอยูในเมืองทาการทรงตัวของเรือผลกระทบของแรงภายในและแรง
ภายนอกที่มากระทํากับโครงสรางตัวเรือขอบังคับและอนุสัญญาที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของโครงสรางตัวเรือ
Load Line Convention 1969
3101-2510

การดํารงชีพในเรือและการชวยชีวิต
2-3-3
(Personal Survival Techniques)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการดํารงชีพในทะเลการใชอุปกรณดํารงชีพ
2. สามารถใชเรือกูภัยยานชูชีพและเรือชวยชีวิตและอุปกรณการกูภัยและการดํารงชีพในทะเล
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการรักษาความปลอดภัยสถานการณฉุกเฉินหลักเกณฑของการดํารงชีพในทะเล
การชวยเหลือผูป ระสบภัยทางทะเล
2. ทดสอบอุปกรณการดํารงชีพในเรือและการชวยชีวิต
3. ทดสอบการสละเรือใหญสัญญาณขอความชวยเหลือขณะประสบภัยทางทะเล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยการปฏิบัติตนในสถานการณฉุกเฉินหลักเกณฑของการดํารงชีพ
ในทะเลการใชอุปกรณดํารงชีพการชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลการปฏิบัติการยานชูชีพและเรือกูภัย อุปกรณชัก
หยอนยานชูชีพเครื่องยนตและสวนประกอบเรือชวยชีวิตการสละเรือใหญสัญญาณขอความชวยเหลือการปฏิบัติตน
ระหวางอยูในยานชูชีพการปฐมพยาบาลผูประสบภัยวิทยุฉุกเฉิน
3101-2511

การปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องตน
1-2-2
(First Aid and Fire Extinguishing)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องตน
2. ตรวจอาการผูเจ็บปวยหรือผูไดรับอุบัติเหตุในเบื้องตน
3. ใชอุปกรณเครื่องมือดับไฟและวิธีการดับไฟ
4. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องตน
2. วิเคราะหการเกิดไฟการปองกันไฟการใชเครื่องมือดับเพลิงประเภทตางๆรวมถึงการจัดองคกร
สําหรับการดับไฟวิธีดับไฟ
3. ทดสอบในการใชเครื่องมือและอุปกรณในการปฐมพยาบาลการดับไฟการบํารุงรักษาเครื่องมือ
อุปกรณ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาลอาการที่แสดงถึงความมีชีวิตชุดอุปกรณและเวชภัณฑ
ปฐมพยาบาลอุบัติเหตุเกี่ยวกับกระดูกหักขัดเคลื่อนการเคลื่อนยายผูปวยการหามโลหิตบาดแผลและการทําแผลการ
รักษาผูปว ยโดยคําแนะนําผานทางวิทยุการจัดการผูปวยเนื่องจากอาการช็อกการผายปอดการกระตุนหัวใจการ
ศัลยกรรมเบื้องตนความรูพื้นฐานเกี่ยวกับยาการใหยาโดยการฉีดการใชออกซิเจนการเกิดไฟหลักการปองกันมิให
เกิดไฟอุปกรณตรวจจับไฟเครือ่ งมือดับเพลิงประเภทตางๆและการใชอุปกรณดับเพลิงสายสูบน้ําหัวฉีดเครื่องชวย
หายใจการจัดองคกรสําหรับการดับไฟวิธีการดับไฟ
3101-2512

การฝกภาคทะเล
1-6-3
(Marine Apprenticeship)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการปฏิบัติงานและดํารงชีพบนเรือตามขอบังคับตางๆบนเรือ
2. ใชชีวิตในเรือรวมถึงประสบการณการทํางานตางๆในตําแหนงฝายชางกลเพื่อใหสามารถปฏิบัติ
เกี่ยวกับระบบสื่อสารทางทะเลการเขายามรวมถึงงานในฝายชางกลทั้งหมด
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการปฏิบัติงานและดํารงชีพบนเรือตามขอบังคับตางๆบนเรือ
2. ปฏิบัติงานในหนาที่ยามเรือเดินและยามเรือจอดและการเขายามฝายชางกล
3. ทดสอบเครื่องกลและระบบทอทางในเรือการรับสงสูบถายน้ํามันและน้ําระบบขับเคลื่อนระบบไฟฟา
4. ทดสอบการกลเบ็ดเตล็ดสถานีดับไฟสถานีเรือชวยชีวิตสถานีสละเรือใหญความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการเดินเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวิธีการปฏิบัติงานและดํารงชีพบนเรือหนาที่ยามเรือเดินและยามเรือ
จอดการเขายามฝายชางกลเครื่องกลระบบทอทางในเรือการรับสงสูบถายน้ําและน้ํามันเชื้อเพลิงระบบขับเคลื่อนเรือ
ระบบไฟฟาการกลเบ็ดเตล็ดสถานีดับไฟสถานีเรือชวยชีวิตสถานีสละเรือใหญความรูทั่วไปเกี่ยวกับการเดินเรือและ
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบสื่อสารทางทะเล (ตองฝกปฏิบัติในเรือไมนอ ยกวา 30 วัน)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

112
3101-2513

งานซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือ
2-3-3
(Ship Machinery MaintenancePractice)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการวางแผนและซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือ
2. จัดการวางแผนและซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการวางแผนและซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือ
2. วางแผนการบํารุงรักษากําหนดตารางซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือ
3. แกไขขอขัดของซอมบํารุงเครือ่ งจักรกลบนเรือตามระยะเวลา
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการวางแผนซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือเครื่องจักรใหญเครื่องยนต
ขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟาเครื่องจักรชวยภายในหองเครื่องและเครื่องจักรกลที่ติดตั้งบนดาดฟาเรือการนํา
แผนการซอมบํารุงเครื่องจักรกลบนเรือไปประยุกตใชงานเพื่อใหเครื่องจักรกลมีอายุและประสิทธิภาพในการใชงาน
ที่ยาวนาน
3101-2514

อิเล็กทรอนิกสและการสื่อสารเรือ
2-3-3
(Electronics and Ship Communication)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเข็มทิศเรดารโซนาและวิทยุสื่อสารภายในเรือ
2. สามารถใชและบํารุงรักษาเข็มทิศเรดารโซนาและแผนที่เดินเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการทํางานของเข็มทิศเรดารโซนาและวิทยุสื่อสารเรือ
2. ปฏิบัติการใชเข็มทิศเรดารโซนาและแผนที่การเดินเรือ
3. วิเคราะหขอขัดของของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในเรือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเข็มทิศเดินเรือเรดารโซนาวิทยุสื่อสารภายในเรือการใชแผนที่เดินเรือการหา
ระยะทางจากแผนที่เดินเรือระบบอิเล็กทรอนิกสของเครื่องมืออุปกรณที่ใชในเรือระบบความปลอดภัยระบบปองกัน
อันตรายและระบบขอความชวยเหลือในการเดินเรือ
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3101-2515

ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี 1
1-3-2
(English for Merchant Marine 1)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. ใชภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับฝายชางกลเรือทั่วไป
2. สื่อสารดวยภาษาอังกฤษที่ใชภายในเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูในหลักการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในหนาที่ทั่วไปชางกลเรือดวยการฟง
การพูด การอาน การเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติหลักการฟงการพูดการอานการเขียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่
ชางกลเรือการเตรียมเครื่องใหญกอนเรือออกเดินทางการเลิกเครื่องจักรใหญ
3101-2516

ภาษาอังกฤษพาณิชยนาวี 2
1-3-2
(English for Merchant Marine 2)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. ใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ฝายชางกลเรือในระดับที่สูงขึ้น
2. นําภาษาอังกฤษไปใชในสถานการณตางๆในเรือ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
แสดงความรูในหลักการติดตอสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในการสั่งการในหนาที่ทั่วไปชางกลเรือการ
เดินทางเขาทาเรือ การทําไอน้าํ ของหมอน้ําดวยการฟงการพูดการอานการเขียน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและฝกปฏิบัติการใชภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางเขาทาของเรือทีเคลื่อนโดย
เครื่องยนตและเครื่องกังหันไอน้ําการทําไอน้ําของหมอน้ํา
3101-2517

กฎหมายพาณิชยนาวี
2-0-2
(Maritime Law)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการใชกฎหมายพาณิชยนาวีและหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. จําแนกและนําขอกําหนดของกฎหมายพาณิชนาวีมาใชในการปฏิบัติงาน
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการใชกฎหมายพาณิชยนาวีและกฎที่เกี่ยวของ
2. แสดงความรูในหลักการรับรองความปลอดภัยตางๆของกฎหมายพาณิชยนาวีการควบคุมมลภาวะ
ทางทะเล
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความเปนมาของกฎหมายทั่วไปและกฎหมายพาณิชยนาวีหนวยงานสากลที่เกี่ยวของเอกสาร
รับรองความปลอดภัยตางๆกฎหมายพาณิชยนาวีที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของเรือและการควบคุมมลภาวะทาง
ทะเล
3101-2518

วายน้ํา
0-3-1
(Swimming)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและเทคนิคการวายน้ํากติกาและการแขงขันวายน้ํา
2. วายน้ําเบื้องตนทั่วไปและการวายน้ําประเภทตางๆ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการและเทคนิคการวายน้ํากติกาและการแขงขันวายน้ํา
2. วายน้ําเบื้องตนทั่วไปและการวายน้ําประเภทตางๆ
3. สาธิตการชวยชีวิตคนในน้ําดวยวิธีการตางๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติทักษะเบื้องตนของการวายน้าํ การวายน้ําประเภทตางๆเทคนิคการวายน้ํากติกาและการ
แขงขันวายน้ํา
3101-2519

ศิลปปองกันตัว
0-3-1
(Arts of Self-Defense)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและความสําคัญของศิลปะการปองกันตัว
2. ใชศิลปะการปองกันตัวแบบตางๆในการปองกันตัว
3. กิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัดมี
วินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูในหลักการและความสําคัญของศิลปะการปองกันตัว
2. ใชศิลปะการปองกันตัวแบบตางๆในการปองกันตัว
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความเปนมาและหลักการของศิลปะการปองกันตัววิธีฝกศิลปะการปองตัว

สาขางานเทคนิคซอมตัวถังและสีรถยนต
3101-2601

การวิเคราะหความเสียหายของตัวถังรถยนต
2-3-3
(Body Damage Diagnosis)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. ขาใจเกี่ยวกับโครงสรางของตัวถังรถยนตสมบัติของโลหะแผนแรงกระแทกกับความเสียหายและ
ระบบโครงสรางตัวถังรถยนตที่ปลอดภัย
2. เพื่อใหมีทักษะในการตรวจสอบวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของในการถอดประกอบชิ้นสวนตัวถัง
รถยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1 แสดงความรูเกี่ยวกับ กระบวนการออกแบบ การผลิตตัวถังรถยนต
2. บริการและตรวจความเสียหายของตัวถังรถยนต
3. ตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นสวนตัวถังรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการแบงประเภทของรถยนตการออกแบบตัวถังรถยนตโครงสรางของ
ตัวถังรถยนตแบบตางๆมาตรฐานของวัสดุที่ใชกับรถยนต (JIS) การจําแนกคุณสมบัติโลหะแผนที่ใชทําชิ้นสวน
ตางๆของรถยนตตามมาตรฐาน (JIS) จําแนกชนิดลักษณะของแรงกระแทกการดูดซับแรงกระแทกการแผกระจาย
แรงกระแทกการตรวจวิเคราะหความเสียหายของตัวถังรถยนตและระบบโครงสรางตัวถังรถยนตที่ปลอดภัยการทํา
ชิ้นสวนทดแทนการใชเครื่องมือพิเศษในการถอดประกอบการตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นสวนตัวถังรถยนต
3101-2602

เทคโนโลยีการซอมตัวถังรถยนต
2-3-3
(Body Repair Technology)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการซอมตัวถังตัวถังรถยนต
2. มีทักษะในการตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของและนําเทคโนโลยีมาใชในการซอมตัวถังรถยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ กระบวนการซอมตัวถังรถยนต
2. บริการและตรวจความเสียหายของตัวถังรถยนตตามคูมือ
3. ตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นสวนตัวถังรถยนตตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดคุณลักษณะขีดความสามารถของเทคโนโลยีทนี่ ํามาใชในการซอมตัวถัง
รถยนตวิเคราะหตรวจสอบความเสียหายเลือกใชเครื่องมือที่ทันสมัยการซอมตัวถังรถยนตตามลักษณะความเสียหาย
เบาปานกลางและหนักการตัดเปลี่ยนชิ้นสวนการดึงตัวถังรถยนตบนแทนระดับการวัดขนาดตัวถังรถยนตตามคูมือ
การซอมและการตรวจสอบการซอมตัวถังรถยนตการทรงตัวของรถยนตรวมทั้งการตรวจสอบศูนยลอและ
ผลกระทบจากการชนลักษณะการผิดปกติของมุมลออุปกรณความปลอดภัย
3101-2603

เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต
2-3-3
(Body Welding Technology)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต
2. มีทักษะในการตรวจวิเคราะหแกปญหาขอขัดของและนําเทคโนโลยีมาใชในการเชื่อมตัวถังรถยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต
2. จําแนกกระบวนการเชื่อมประกอบชิ้นสวนตัวถังรถยนต
3. ตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นสวนตัวถังรถยนตตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจําแนกคุณลักษณะขีดความสามารถและผลกระทบกับการใช
เทคโนโลยีการเชื่อมมาเชื่อมตัวถังรถยนตการเลือกใชเครื่องมือการเชื่อมชิ้นสวนตัวถังรถยนตการวิเคราะหปญหา
การตรวจสอบรวมทั้งการเชื่อมตัวถังรถยนตดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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3101-2604

เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอรกลาส
2-3-3
(Plastic and Fiberglass Technology)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับหลักการและเทคโนโลยีในการผลิตและซอมชิ้นงานพลาสติกและไฟเบอรกลาส
2. มีทักษะในการตรวจวิเคราะหแกไขปญหาขอขัดของในการผลิตและซอมชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอร
กลาส
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับ เทคโนโลยีการผลิตตัวถังรถยนตดวยพลาสติกและไฟเบอรกลาส
2. บริการและตรวจความเสียหายของชิ้นสวนตัวถังรถยนตที่เปนพลาสติกและไฟเบอรกลาส
3. ตรวจสอบและปรับตั้งชิ้นสวนตัวถังรถยนตที่เปนพลาสติกและไฟเบอรกลาส
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการและเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตและซอมชิ้นสวนรถยนตที่เปนพลาสติกและไฟ
เบอรกลาสการใชเครื่องมือการซอมชิ้นสวนพลาสติกและไฟเบอรกลาสการวิเคราะหปญหาการตรวจสอบรวมทั้ง
การสรางชิ้นงานไฟเบอรกลาสใหมดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
3101-2605

เทคโนโลยีการซอมสีและพนสีรถยนต
2-3-3
(Repair and Painting Technology)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรถยนตการเตรียมผิวงานดวยระบบขัดแหง การเทียบสีรถยนต
และเทคนิคการซอมสีรถยนต
2. มีทักษะในการเตรียมผิวงานดวยระบบขัดแหงการเทียบสีรถยนตและเทคนิคการซอมสีรถยนตตรวจ
วิเคราะหและแกไขปญหาขอขัดของในการซอมสีและพนสีรถยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการจําแนกคุณลักษณะ ขีดความสามารถของเทคโนโลยีที่นํามาใชในการ
ซอมสีและพนสีรถยนต
2. เลือกเทคโนโลยีการซอมสีและพนสีรถยนต มาใชในบริการและแกไขขอขัดของในการซอมสีและ
พนสีรถยนต
3. ซอมสีและพนสีรถยนตดวยเทคโนโลยีการซอมสีรถยนต
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดคุณลักษณะขีดความสามารถของเทคโนโลยีทนี่ ํามาใชในการซอมสีและ
พนสีรถยนตโครงสรางและองคประกอบของสีชนิดของสีคุณสมบัติเฉพาะของสีพนรถยนตแตละประเภท
สารละลายชนิดตางๆสารเคมีที่เปนอันตรายตอรางกายวิเคราะหตรวจสอบการเตรียมผิวงานดวยระบบขัดแหงการ
เทียบสีรถยนตและเทคนิคการซอมสีรถยนตเลือกใชเครื่องมือที่ทันสมัยการพนสีซอมเฉพาะจุดการพนซอมสีทั้ง
ชิ้นงานและการพนซอมสีรถยนตทั้งคัน
3101-2606

ปญหาพิเศษงานซอมสีรถยนต
2-3-3
(Special Repair and Painting)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับปญหาพิเศษงานพนสีรถยนต
2. มีทักษะในการวิเคราะหตรวจสอบและแกปญหาในงานซอมสีรถยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการวิเคราะหปญหา คนหาสาเหตุ เลือกใชเทคโนโลยีในการแกปญหาพิเศษ
งานซอมสีรถยนต
2. บริการและแกปญหาพิเศษโดยนําเทคโนโลยีงานพนสีรถยนตใหมๆ มาใช
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติหลักการวิเคราะหปญหาคนหาสาเหตุเลือกใชเทคโนโลยีในการแกปญหาพิเศษงานซอม
สีรถยนตตรวจสอบวิเคราะหปญหาและแกปญหาพิเศษโดยนําเทคโนโลยีงานซอมสีรถยนตใหมๆมาใช
3101-2607

ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ
2-0-2
(Safety and Pollution Control)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษในงานซอมตัวถังและสีรถยนต
2. สามารถกําหนดวิธีการจัดอนามัยสิ่งแวดลอมในศูนยซอมตัวถังและสีรถยนตที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
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สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษในศูนยบริการซอมตัวถังและสี
รถยนต
2. บริการและแกปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม วิธีการปองกันในศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
3. เลือกอุปกรณการปองกันไดเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และควบคุมมลพิษในศูนยบริการซอมตัวถัง
และสีรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและความปลอดภัยสาเหตุและมาตรการการปองกันโรคเนื่องจากการ
ประกอบอาชีพอันตรายและการปองกันสภาพแวดลอมเกี่ยวกับการสั่นสะเทือนเสียงแสงสวางการแผรังสีอณ
ุ หภูมิ
ไฟฟาและสารเคมีนโยบายความปลอดภัยอุปกรณปองกันอันตรายการปฐมพยาบาลและการควบคุมมลพิษ
พระราชบัญญัติความปลอดภัยและสิ่งแดลอมเทคนิควิธีการควบคุมและกําจัดมลพิษในศูนยบริการซอมตัวถังและสี
รถยนต
3101-2608

การประกันภัยรถยนต
2-0-2
(Car Insurance)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต
2. มีทักษะในการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต
2. จําแนก ประเภทการประกันภัยรถยนต
3. บริการและแกปญหารถยนตที่มีประกันภัย ที่เขาบริการในศูนยซอมตัวถังและสีรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการประกันภัยรถยนตประเภทตางๆกฎหมายการประกันภัยการจัดการกับรถยนตที่มีการประกันภัย
ที่เกิดอุบัติเหตุเขาซอมในศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
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3101-2609

ธุรกิจศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
2-0-2
(Repair and Painting Center)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจเกี่ยวกับธุรกิจศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
2. สามารถดําเนินงานธุรกิจศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการดําเนินงานธุรกิจศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
2. ออกแบบและวางระบบในศูนยบริการซอมตัวถังและรถยนต
3. เตรียมบุคลากรในศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการดําเนินงานธุรกิจศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนตการออกแบบศูนยบริการซอมตัวถัง
และสีรถยนตการจัดเตรียมเครือ่ งมือและอุปกรณการจัดเตรียมบุคลากร
3101-2610

การบริหารศูนยบริหารซอมตัวถังและสีรถยนต
2-0-2
(Repair and Painting Center Management)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจในหลักการบริหารและการจัดการศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
2. สามารถบริหารและจัดการศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริหาร และการจัดการศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
2. บริการและแกปญหาที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
3. วางแผนระบบการบริหารและการจัดการศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการบริหารและการจัดการศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนตการบริหารงานบุคคลหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณลักษณะที่ดีของบุคลากรในศูนยบริการซอมตัวถังและสีรถยนต
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สาขางานบํารุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
3100-0114

การขนถายวัสดุ
1-2-2
(Material Handling Technology)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการระบบขนถายวัสดุ
2. สามารถวางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละสาขาอาชีพ
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการระบบขนถายวัสดุ
2. วางผัง ออกแบบ และเลือกใชระบบขนถายในกระบวนการผลิตของแตละอาชีพตามหลักการ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิ บัติ การออกแบบและเลื อกใช ระบบขนถ ายวัส ดุโ ดยพิจารณาความสํ าคัญ ความหมาย
องคประกอบ ประโยชน และกฎเกณฑ การนํากฎเกณฑไปใชกับระบบการขนถายวัสดุ ระบบการขนถายวัสดุ
แบบตอเนื่อง ระบบสายพาน สกรูขนถาย ระบบขนถายดวยน้ําหนักตัวเอง ระบบขนถายดวยแรงเขยา ระบบขน
ถายดวยนิวแมติกส ระบบขนถายวัสดุที่ไมใชรางอุปกรณชวยขนสง โกดัง และสโตร
งานบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
2-3-3
(Steam System for Industrial Electricity Service)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
2. มีทักษะในการบริการและบํารุงรักษาระบบไอน้ําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและการบํารุงรักษาระบบไอน้ําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
2. บริการและบํารุงรักษาระบบไอน้ําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาตามคูมือ
3. ตรวจซอมอุปกรณสวนประกอบระบบไอน้ําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการบริการระบบไอน้ําอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาการใชและการซอมบํารุงไอน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพตรวจสอบสภาพการใชงานและการบํารุงรักษาระบบไอน้ํา
3101-2701
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งานบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
2-3-3
(Maintenance Mechanical Industrial Electricity)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานการใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
2. บริการและบํารุงรักษาเครื่องทําสุญญากาศ เครื่องสูบน้ํา ระบบทอ ระบบขนถาย ระบบหมอน้ํา
กังหันไอน้ําตามคูมือ
3. ตรวจซอมเครื่องทําสุญญากาศ เครื่องสูบน้ํา ระบบทอ ระบบขนถาย ระบบหมอน้ํา กังหันไอน้ําตาม
คูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทํางานการใชและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
การติดตั้งและซอมมอเตอรไฟฟาพัดลมและเครื่องอัดอากาศเครื่องทําสุญญากาศเครื่องสูบปมน้ําและระบบทอระบบ
ขนถายถานหินและเถาถานหินหมอน้ํากังหันไอน้ําระบบจํากัดของเสียระบบน้ําเลี้ยงเครื่องมือวัดฯลฯ
3101-2702

งานสงถายความรอนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
2-3-3
(Heat Transfer in Industrial Electricity)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการสงถายความรอนโดยการนําการพาและการแผรังสี
2. เขาใจการประยุกตหลักการถายเทความรอนในงานอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและการบํารุงรักษาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอน
2. บริการและบํารุงรักษาอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนของเครือ่ งจักรกลผลิตไฟฟาตามคูมือ
3. ตรวจซอมอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนของเครื่องจักรกลการผลิตไฟฟาตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการสงถายความรอนวิธีการสงถายความรอนโดยการนําการพาและการแผ
รังสีสมบัติและลักษณะของวัสดุในการสงถายความรอนฉนวนความรอนอุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบอากาศ
อุปกรณแลกเปลี่ยนความรอนแบบน้ําการเลือกใชวัสดุและอุปกรณซอมบํารุงรักษาระบบถายเทความรอนรวมทั้ง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการผลิตไฟฟา
3101-2703
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งานจัดการและการวางแผนบํารุงรักษาเทคโนโลยีผลิตไฟฟา
2-3-3
(Maintenance and Management Planning in Industrial Electricity)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. รูและเขาใจหลักการทํางานดานเทคโนโลยีการผลิตไฟฟา
2. เลือกและจัดเตรียมขอมูลเพือ่ กําหนดแผนงานซอมและบํารุงรักษาระบบผลิตในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟา
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีตรอบคอบ ประหยัด
มีวินัยตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริการและการบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟา
2. บริการและบํารุงรักษาระบบผลิตไฟฟาโดยใชรหัสและสัญลักษณตามคูมือ
3. ตรวจซอมอุปกรณเครื่องจักรกลระบบผลิตไฟฟาตามคูมือ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและเทคโนโลยีผลิตไฟฟาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนการจัดการการซอม
บํารุงรักษาไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของคูมือบริษัทผูผลิต
3101-2704

สาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนสงทางราง
3101-2801

ระบบขนสงทางราง
2-0-2
(Railway System)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจระบบการขนสงทางรางมาตรฐานและองคประกอบของระบบขนสงทางราง
2. สามารถประยุกตใชความรูเกี่ยวกับระบบขนสงทางรางในการปฏิบัติงาน
3. มีกิจนิสัยที่ดี ในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางานปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบประหยัด
มีวินัย ตรงตอเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบการขนสงทางราง
2. เขียนผังองคประกอบการขนสงทางรางตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับระบบขนสงทางราง การพัฒนาการขนสงทางราง องคประกอบของระบบขนสงทางราง
มาตรฐานของระบบราง องคประกอบสถานีระบบราง ประเภทของรถไฟ เทคโนโลยีการขับเคลื่อนและตัวรถ
ระบบไฟฟาและการสงจาย การควบคุม การสื่อสารและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ อาณัติสัญญาณระบบปองกันและ
ความปลอดภัย
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3101-2802

การจัดการระบบขนสงทางราง
2-0-2
(Management of Rail Transport System)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจระบบการจัดการขนสงทางราง
2. สามารถเขียนองคประกอบการจัดการระบบขนสงทางราง และประยุกตความรูในงานอาชีพ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการสืบเสาะหาความรูในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ ประหยัด
มีวินัย ตรงตอเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับการจัดการระบบการขนสงทางราง
2. เขียนองคประกอบการจัดการในระบบขนสงทางราง
3. วางแผนและการตรวจสอบและบํารุงรักษาในระบบราง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการระบบขนสงทางรางเบื้องตน การขนสงสินคาและการขนสงมวลชน การจัดการ
สถานี การจัดการเสนทางและการเดินรถ การพัฒนาทรัพยากร การวางแผนและการบริหารองคกร การตรวจสอบ
และการวางแผนการบํารุงรักษาในระบบราง ผลกระทบดานเศรษฐกิจ พลังงาน สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของ
ประชากร
3101-2803

ลอและระบบรองรับน้ําหนักรถไฟ
2-3-3
(Train Wheels and Suspension System)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางานตรวจสอบและซอมบํารุงระบบลอและระบบรองรับน้ําหนักรถไฟ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานซอมและบํารุงรักษาระบบลอ ระบบรองรับน้ําหนักรถไฟ
3. มีกิจนิสัยที่ดีในการสืบเสาะหาความรู ในการทํางาน ปฏิบัติงานดวยความประณีต รอบคอบ ประหยัด
มีวินัย ตรงตอเวลาตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการทํางาน ประเภท และสวนประกอบระบบลอและระบบรองรับน้ําหนัก
และระบบแครรถไฟ
2. ตรวจซอมและบํารุงรักษา ระบบลอ ระบบรองรับน้ําหนัก และระบบแครรถไฟ ตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางาน ประเภท สวนประกอบ ของระบบลอ ระบบรองรับน้ําหนัก
และระบบแครรถไฟ การตรวจซอม บํารุงรักษาระบบลอ ระบบรองรับน้ําหนัก ระบบแครรถไฟ ตามมาตรฐานและ
ความปลอดภัย
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3101-2804

ระบบเบรกรถไฟ
2-3-3
(Train Braking Systems)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางาน การตรวจสอบและซอมบํารุงรักษาระบบเบรกรถไฟและระบบจายลมในรถไฟ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานตรวจซอม และบํารุงรักษาระบบเบรกรถไฟ และระบบจายลม
3. มีกิ จนิ สัย ที่ดี ใ นการสืบ เสาะหาความรู ปฏิ บัติ งานด วยความประณี ต รอบคอบ ประหยั ด มีวิ นั ย
ตรงตอเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบเบรกรถไฟและระบบจายลม
2. ตรวจซอมและบํารุงรักษาระบบเบรกรถไฟตามมาตรฐาน
3. ตรวจซอมและบํารุงรักษาระบบจายลมตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานระบบเบรกกลและเบรกไฟฟาของรถไฟ การจัดประเภทและ
สวนประกอบระบบเบรกของรถไฟหลักการทํางาน การตรวจซอมและการบํารุงรักษาระบบเบรกรถไฟ ระบบจาย
ลม ตามมาตรฐานและความปลอดภัย
3101-2805

ระบบปรับอากาศรถไฟ
2-3-3
(Air-Condition Train System)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการทํางาน การตรวจซอมและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศรถไฟ
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานตรวจซอมและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและระบายอากาศรถไฟ
3. มีกิ จนิ สัย ที่ดี ใ นการสืบ เสาะหาความรู ปฏิ บัติ งานด วยความประณี ต รอบคอบ ประหยั ด มีวิ นั ย
ตรงตอเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศรถไฟ
2. ตรวจซอมและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศรถไฟ ตามมาตรฐาน
3. ตรวจซอมและบํารุงรักษาระบบระบายอากาศรถไฟตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทํางานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศรถไฟ ตรวจซอมและ
บํารุงรักษาระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศรถไฟ ตามมาตรฐานและความปลอดภัย
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3101-2806

บริหารงานบํารุงรักษาเครื่องกลระบบขนสงทางราง
2-3-3
(Maintenance management Train System)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการบริหารงานบํารุงรักษาเครื่องกลระบบขนสงทางราง
2. มีทักษะในการบริหารงานบํารุงรักษาเครื่องกลระบบขนสงทางราง
3. มีกิ จนิ สัย ที่ดี ใ นการสืบ เสาะหาความรู ปฏิ บัติ งานด วยความประณี ต รอบคอบ ประหยั ด มีวิ นั ย
ตรงตอเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการบริหารและการบํารุงรักษาเครื่องกลระบบขนสงทางราง
2. จัดทําแผนงานบํารุงรักษา ระบบตางๆในงานบํารุงรักษาเครื่องกลตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ หลักการบริหารงาน การจัดทําแผนงานบํารุงรักษา องคประกอบของ
การวางแผนงานบํารุงรักษา ระบบเบรก ระบบราง ระบบปรับอากาศ ระบบลอและรองรับน้ําหนัก ระบบตัวรถ
ทางเชื่อมระหวางตู ระบบประตู ระบบหองผูโดยสาร หองผูควบคุมรถ ระบบขอพวงและการบริหารคงคลั ง
ของวัสดุ
3101-2807

งานซอมบํารุงเครื่องกลระบบขนสงทางราง
1-3-2
(Maintenance Train System)
จุดประสงครายวิชาเพื่อให
1. เขาใจหลักการซอมบํารุงเครื่องกลระบบขนสงทางรางเบื้องตน
2. มีทักษะในการซอมบํารุงเครื่องกลระบบขนสงทางราง
3. มีกิ จนิ สัย ที่ดี ใ นการสืบ เสาะหาความรู ปฏิ บัติ งานด วยความประณี ต รอบคอบ ประหยั ด มีวิ นั ย
ตรงตอเวลา ตระหนักถึงความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการซอมบํารุงเครื่องกลระบบขนสงทางราง
2. ซอมบํารุงเบื้องตนเกี่ยวกับระบบราง ลอ ระบบตัวรถ ทางเชื่อมระหวางตู ระบบประตู
หองผูโดยสาร หองผูควบคุมรถและระบบขอพวงตามมาตรฐาน
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซอมบํารุง ระบบราง ระบบตัวรถและทางเชื่อมระหวางตู ระบบประตู
ระบบหองผูโดยสารและหองผูควบคุมรถ ระบบขอพวงและระบบจายลมรถไฟ
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ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ
3101-800X

วิชาฝกงาน
*-*-X
(On-the-Job Training)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถปฏิ บั ติ ง านอาชี พ ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชี พ อิ ส ระหรื อ แหล ง วิ ท ยาการ
จนเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณ นําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานอาชีพระดับเทคนิค
3. มีเจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. เตรียมความพรอมของรางกายและเครื่องมืออุปกรณตามลักษณะงาน
2. ปฏิบัติงานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการที่สถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือ
แหลงวิทยาการกําหนด
3. พัฒนาการทํางานที่ปฏิบัติในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหลงวิทยาการ
4. บันทึกและรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติงานที่สอดคลองกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิสระหรือแหลงวิทยาการ ใหเกิดความชํานาญ มีทักษะและประสบการณงานอาชีพในระดับเทคนิค โดยผานความ
เห็ น ชอบร ว มกั น ของผู รั บผิ ด ชอบการฝ ก งานในสาขาวิ ช านั้ น ๆ บั น ทึ ก และรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตลอด
ระยะเวลาการฝกงาน
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หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
3101-850X วิชาโครงการ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557

*-*-X

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ

130

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3101-850X

วิชาโครงการ

*-*-X

(Project)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. สามารถบูรณาการความรูและทักษะในการสรางและหรือพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ
วางแผน ดําเนินงาน แกไขปญหา ประเมินผล ทํารายงานและนําเสนอผลงาน
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการศึกษาคนควาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานอาชีพดวยความรับผิดชอบ มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ขยัน อดทนและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการสรางและหรือพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ
2. เขียนโครงการสรางและหรือพัฒนางานตามหลักการ
3. ดําเนินงานตามแผนงานโครงการตามหลักการและกระบวนการ
4. เก็บขอมูล วิเคราะห สรุปและประเมินผลการดําเนินงานโครงการตามหลักการ
5. รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามรูปแบบ
6. นําเสนอผลการดําเนินงานดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การบูรณาการความรูและทักษะในระดับเทคนิคที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพ
ที่ศึกษาเพื่อสรางและหรือพัฒนางานดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ
การเลือกหัวขอโครงการ การศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ
การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การสรุปจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงานโครงการ ดําเนินการ
เปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานใหแลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด
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หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3000-9201
3000-9202
3000-9203
3000-9204
3000-9205
3000-9206
3000-9207
3000-9208
3000-9209
3000-9210
3000-9211
3000-9212
3000-9213
3000-9214
3000-9215
3000-9216
3000-9217
3000-9218
3000-9219
3000-9220
3000-9221
3000-9222
3000-9223
3000-9224
3000-9225
3000-9226

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
การสนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
การสนทนาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมพมา
การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมลาว
การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส
การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
การสนทนาฝรั่งเศสสําหรับการทํางาน
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กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
3000-9201

ภาษาและวัฒนธรรมจีน
(Chinese Language and Culture)
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
2. สามารถนําภาษาจีนไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในงานอาชีพและการศึกษาตอ

2-0-2

สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรมจีน ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณภาษาจีน ฝกการฟงและพูดภาษาจีน ฝกการเขียนและอานอักษรจีน การสนทนาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9202

การสนทนาภาษาจีนสําหรับการทํางาน
(Chinese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาจีนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาจีนในการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟงและพูดภาษาจีนกลาง ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปายประกาศ
การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาจีน
3000-9203

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
2-0-2
(Japanese Language and Culture)
จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาญี่ปุนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อโสตทัศน
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณญี่ปุน ฝกฟงและพูดภาษาญี่ปุน ฝกเขียนและอานอักษรญี่ปุน
การสนทนาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุน
3000-9204

การสนทนาภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน
(Japanese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาญี่ปุนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาญี่ปุนไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาญี่ปุนในการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาญี่ปุนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟงและพูดภาษาญี่ปุน ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปายประกาศ
และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาญี่ปุน
3000-9205

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
(Korean Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
2. สามารถนําภาษาเกาหลีไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาเกาหลีจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณเกาหลี ฝกฟงและพูดภาษาเกาหลี ฝกเขียนและอานอักษรเกาหลี การสนทนาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
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3000-9206

การสนทนาภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
(Korean Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาเกาหลีสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเกาหลีในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาเกาหลีจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟงและพูดภาษาเกาหลี ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอื่น และสถานที่ การอานปายประกาศ และ
การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเกาหลี
3000-9207

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
(Vietnamese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาเวียดนามจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตา ง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง พุทธศักราช 2557

หมวดวิชาเลือกเสรี

136
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝก ฟงและพูดภาษาเวีย ดนาม ฝ กเขี ยนและอ านอั กษรเวี ยดนาม การสนทนาสถานการณตา ง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9208

การสนทนาภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
(Vietnamese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาเวียดนามสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเวียดนามในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาเวียดนามจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตางๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟงและพูดภาษาเวียดนาม ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การทํางาน การอานปายประกาศ
และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเวียดนาม
3000-9209

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
(Bahasa Indonesia Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
2. สามารถนําภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝกฟงและพูดภาษาอินโดนีเซีย ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
3000-9210

การสนทนาภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
(Bahasa Indonesia Conversation for Work )

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟงและพูดภาษาอินโดนีเซีย ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปายประกาศ
และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาอินโดนีเซีย
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3000-9211

ภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
(Bahasa Malayu Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมมาเลเซีย
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาบาฮาซามลายูจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝ ก ฟ ง และพู ด ภาษาบาฮาซามลายู การเขี ย นและอ า นคํ า และประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาบาฮาซามลายู
3000-9212

การสนทนาภาษามลายูสําหรับการทํางาน
(Bahasa Malayu Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษามลายูสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาบาฮาซามลายูไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาบาฮาซามลายูในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาบาฮาซามลายูจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ
3. อานและเขียนประโยค ขอความตางๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟงและพูดภาษาบาฮาซามลายู ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปายประกาศ
และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาบาฮาซามลายู
3000-9213

ภาษาและวัฒนธรรมพมา
(Burmese Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมพมา
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาพมาในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาพมาจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝกฟงและพูดภาษาพมา ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพมา
3000-9214

การสนทนาภาษาพมาสําหรับการทํางาน
(Burmese Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาพมาสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาพมาไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาพมาในชีวิตประจําวันและการทํางาน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาพมาจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ
การฟงและพูดภาษาพมา ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปายประกาศ
การกรอกแบบฟอรมในเอกสารตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาพมา
3000-9215

ภาษาและวัฒนธรรมเขมร
(Khmer Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมเขมร
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเขมรในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาเขมรจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อโสตทัศน
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝกฟงและพูดภาษาเขมร ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
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3000-9216

การสนทนาภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
(Khmer Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาเขมรสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเขมรไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเขมรในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาเขมรจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามทีกําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟงและพูดภาษาเขมร ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ ผูอื่น การเดินทาง การอานปายประกาศ
และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเขมร
3000-9217

ภาษาและวัฒนธรรมลาว
(Lao Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศลาว
2. สามารถนําภาษาลาวไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาลาวในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาลาวจากสื่อโสตทัศน
3. พูดโตตอบในสถานการณในชีวิตประจําวัน
4. อานขอความ เรื่องสั้น ๆจากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
5. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
6. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝกฟงและพูดภาษาลาว ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9218

การสนทนาภาษาลาวเพื่อการทํางาน
(Lao Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาลาวสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาลาวไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาลาวในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาลาวจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ จากสื่อโสตทัศน
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การฟ ง และพู ด ภาษาลาว ฝ ก การอ า นและเขี ย นประโยค เรื่ อ งสั้ น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปายประกาศ
และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาลาว
3000-9219

ภาษาและวัฒนธรรมฟลิปปนส
(Filipino Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฟลิปปนส
2. สามารถนําภาษาฟลิปโนไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฟลิปโนในชีวิตประจําวัน
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาฟลิปโนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อโสตทัศน
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝกฟงและพูดภาษาฟลิปโน ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟลิปโน
3000-9220

การสนทนาภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน
(Filipino Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาฟลิปโนสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษาฟลิปโนไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฟลิปโนในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาฟลิปโนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟงและพูดภาษาฟลิปโน ฝกการอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปายประกาศ
การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฟลิปโน
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3000-9221

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
(Russian Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศรัสเซีย
2. สามารถนําภาษารัสเซียไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษารัสเซียในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษารัสเซียจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบในสถานการณในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ ฝกฟงและพูดภาษารัสเซีย ฝกเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซีย
3000-9222

การสนทนาภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
(Russian Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษารัสเซียสําหรับการทํางาน
2. สามารถนําภาษารัสเซียไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษารัสเซียในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษารัสเซียจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
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คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ
การฟงและพูดภาษารัสเซีย การอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเองและผูอื่น การเดินทาง การอานปายประกาศ
และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษารัสเซีย
3000-9223

ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน
(German Language and Culture)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเยอรมัน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพและการศึกษาตอ
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาเยอรมันจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ การฟงและพูดภาษาเยอรมัน การเขียนและการอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณ
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9224

การสนทนาภาษาเยอรมันสําหรับการทํางาน
(German Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาเยอรมันเพื่อการทํางาน
2. สามารถนําภาษาเยอรมันไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาเยอรมันในชีวิตประจําวัน การทํางานและการศึกษาตอ
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สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาเยอรมันจากสื่อโสตทัศนจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ การฟงและพูดภาษาเยอรมัน การอานคําและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอื่น และสถานที่ การอานปายประกาศ
และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาเยอรมัน
3000-9225

ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส
(French language and Culture)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมของประเทศฝรั่งเศส
2. เพื่อใหสามารถนําภาษาฝรั่งเศสไปใชเปนเครื่องมือในการสือ่ สาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวัน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยคภาษาฝรั่งเศสจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน
3. อานขอความ เรื่องสั้น ๆ จากสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการเรียนรู
ดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศ ประชาชน ภาษาและวัฒนธรรม ระบบเสียงและระบบ
ไวยากรณ การฟงและพูดภาษาฝรั่งเศส การเขียนและอานคําและประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนาสถานการณตาง ๆ
ในชีวิตประจําวัน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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3000-9226

การสนทนาฝรัง่ เศสสําหรับการทํางาน
(French Conversation for Work)

2-0-2

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาฝรั่งเศสเพื่อการทํางาน
2. สามารถนําภาษาอังกฤษไปใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
3. ตระหนักและเห็นประโยชนของการใชภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจําวันและการทํางาน
สมรรถนะรายวิชา
1. ฟงและออกเสียงคํา ประโยค ภาษาฝรั่งเศสจากสื่อโสตทัศน
2. พูดโตตอบตามสถานการณในการทํางาน
3. อานและเขียนประโยค ขอความตาง ๆ ตามที่กําหนด
4. ใชภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจาของภาษาในสถานการณตาง ๆ
5. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและฝกฝนการฟง พูด อานและเขียน พรอมแสดงหลักฐานการ
เรียนรูดวยตนเอง
คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติการฟงและพูดภาษาฝรั่งเศส การอานและเขียนประโยค เรื่องสั้น ๆ การสนทนา
สถานการณการทํางานอาชีพตาง ๆ การถามตอบขอมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอื่น และสถานที่ การอานปายประกาศ
และการกรอกแบบฟอรมตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
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กิจกรรมเสริมหลักสูตร
3000-200X

กิจกรรมองคการวิชาชีพ …

0-2-0

(Vocational Activities ..)

จุดประสงครายวิชา เพื่อให
1. เขาใจหลักการและกระบวนการพัฒนาทักษะประสบการณวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตน องคกร
ชุมชนและสังคม
2. วางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนากิจกรรมองคการวิชาชีพ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
สมรรถนะรายวิชา
1. ปฏิบัติตนตามระเบียบขอบังคับขององคการวิชาชีพ
2. วางแผนและดําเนินกิจกรรมองคการวิชาชีพตามหลักการ กระบวนการ ลักษณะและวัตถุประสงค
ของกิจกรรม
3. ใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามในการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
4. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดและรวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
คําอธิบายรายวิชา
ปฏิบัติเกี่ยวกับ กิจกรรมองคการวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนาทักษะและประสบการณวิชาการและวิชาชีพ
เพื่อพัฒนาตนเอง องคกร ชุมชนและสังคม การวางแผน ดําเนินการ ติดตามประเมินผล แกไขปญหาและพัฒนา
กิจกรรมองคการวิชาชีพ การใชกระบวนการกลุมและการเปนผูนําผูตามตามระบอบประชาธิปไตยในการจัดและ
รวมกิจกรรมองคการวิชาชีพ
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