
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างซ่อมบาํรุง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างซ่อมบํารุง 

 

จุดประสงค์สาขาวชิา 
 

1. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะด้านภาษาและการส่ือสาร  ทกัษะการคิดและการ

แกปั้ญหา ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวติในการพฒันาตนเองและวชิาชีพ 

2. เพื่อให้มีความเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใชห้ลกัการบริหารและจดัการวิชาชีพ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ และหลกัการงานอาชีพท่ีสมัพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาวชิาชีพช่างซ่อมบาํรุง ใหท้นัต่อ     

การเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลย ี

3. เพื่อใหมี้ความเขา้ใจในหลกัการและกระบวนการทาํงานในกลุ่มงานพื้นฐานดา้นช่างซ่อมบาํรุง 

4. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถของตน 

5. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานช่างยนต์ในสถานประกอบการและประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้ ง             

การใชค้วามรู้ และทกัษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนได ้

6. เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานและดาํรงชีวติโดยประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการ

ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คาํนึงถึงความปลอดภยัต่อตนเอง ผูอ่ื้นและการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม 

7. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีความคิดริเ ร่ิมสร้างสรรค์ ซ่ือสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย                     

มีความรับผดิชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ต่อตา้นความรุนแรงและสารเสพติด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 

คุณภาพของผู ้สําเร็จการศึกษาระดับคุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชา

อุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง ประกอบดว้ย 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 

1.1 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไดแ้ก่ ความเสียสละ ความซ่ือสัตยสุ์จริต 

ความกตญั�ูกตเวที ความอดกลั้น การละเวน้ส่ิงเสพติดและการพนนั การมีจิตสาํนึกและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ

และสังคม ภูมิใจและรักษาเอกลกัษณ์ของชาติไทย เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ประพฤติปฏิบติัตาม

บทบาทหน้าท่ีของตนเองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ 

และจิตสานึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

1.2 ดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ไดแ้ก่ ความมีวนิยั ความรับผดิชอบ ความรักสามคัคี มีมนุษย-

สัมพนัธ์ ความเช่ือมัน่ในตนเอง สนใจใฝ่รู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ขยนั ประหยดั อดทน พึ่งตนเอง

ต่อตา้นความรุนแรงและการทุจริต ปฏิบติัตนและปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั  การอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2. ด้านสมรรถนะแกนกลาง 

2.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

2.1.1 หลกัการใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการส่ือสาร 

2.1.2 หลกัการใชเ้หตุผล คิดวเิคราะห์ แกปั้ญหาและการจดัการ 

2.1.3 หลกัการดาํรงตนและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม 

2.1.4 หลกัการปรับตวัและดาํเนินชีวติในสังคมสมยัใหม่ 

2.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

2.2.1 ทกัษะการส่ือสารโดยใชภ้าษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.2.2 ทกัษะการคิดและการแกปั้ญหาโดยใชห้ลกัการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

2.2.3 ทกัษะทางสังคมและการดาํรงชีวิตตามหลกัศาสนา วฒันธรรมและความเป็นพลเมือง 

และหลกัการพฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยั 

2.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

2.3.1 ส่ือสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 

ประจาํวนัและในงานอาชีพ 

2.3.2 แก้ไขปัญหาในงานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

2.3.3 ปฏิบติัตนตามหลกัศาสนา วฒันธรรม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมทางสังคมและสิทธิ

หนา้ท่ีพลเมือง 

2.3.4 พฒันาบุคลิกภาพและสุขอนามยัโดยใชห้ลกัการและกระบวนการดา้นสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

3. ด้านสมรรถนะวชิาชีพ 

3.1 ดา้นความรู้ ไดแ้ก่  

3.1.1 หลกัการทัว่ไปของงานอาชีพเฉพาะและการวเิคราะห์เบ้ืองตน้  

3.1.2 หลกัการตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหา  

3.1.3 หลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ในงานอาชีพ  

3.1.4 หลกัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.1.5 หลกัการจดัการงานอาชีพ  

3.2 ดา้นทกัษะ ไดแ้ก่  

3.2.1 ทกัษะการเลือกและประยกุตใ์ชว้ธีิการ เคร่ืองมือและวสัดุขั้นพื้นฐานในการปฏิบติังาน  

3.2.2 ทกัษะการปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพและงานเฉพาะตามแบบแผนท่ีกาํหนด 

3.2.3 ทกัษะการคิด วเิคราะห์และแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน 

3.2.4 ทกัษะการใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  

3.2.5 ทกัษะดา้นสุขภาวะและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 

3.3 ดา้นความสามารถในการประยกุตใ์ชแ้ละความรับผดิชอบ ไดแ้ก่  

3.3.1 วางแผน ดาํเนินงานตามหลักการและกระบวนการ โดยคาํนึงถึงการบริหารงาน

คุณภาพ การอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั และกฎหมาย

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.3.2 ปฏิบติังานพื้นฐานอาชีพดา้นช่างซ่อมบาํรุงตามหลกัการและกระบวนการ 

3.3.3 เลือก ใช้และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและ

กระบวนการ โดยคาํนึงถึงความประหยดัและความปลอดภยั 

3.3.4 ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อพฒันาและสนบัสนุนงานอาชีพ 

3.3.5  ปรับ แต่ง บาํรุงรักษาช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลขั้นพื้นฐาน 

3.3.6  อ่านแบบ  เขียนแบบ  ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล ตามมาตรฐานสากล 

3.3.7  ประกอบ  ทดสอบวงจรและอุปกรณ์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 

3.3.8  เช่ือมโลหะ และประกอบข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ 

3.3.9  ถอด ตรวจสอบและประกอบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 

3.3.10  บาํรุงรักษาดว้ยตนเองในงานอุตสาหกรรม 

3.3.11  ปรับ แปรรูปและข้ึนรูปงานดว้ยเคร่ืองมือกล   



4 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

3.3.12  ประกอบ  ติดตั้ง  ทดสอบและบาํรุงรักษา ระบบป๊ัมและท่อในงานอุตสาหกรรม 

3.3.13  ประกอบ ติดตั้ง ทดสอบและบาํรุงรักษา ระบบทาํความเย็นและปรับอากาศในงาน

อุตสาหกรรม 
 

สาขางานซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม 

3.3.14  ตดัสินใจ วางแผนและแกไ้ขปัญหาในงานอาชีพดา้นซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรมท่ีไม่อยู่

ภายใตก้ารควบคุมในบางเร่ือง 

3.3.15  ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร            

ในการแกปั้ญหาและการปฏิบติังานดา้นซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 

3.3.16  ใหค้าํแนะนาํพื้นฐานท่ีตอ้งใชก้ารตดัสินใจและการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน 

3.3.17  ติดตั้ง  บาํรุงรักษา  ตรวจซ่อมวงจร นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

3.3.18  บาํรุงรักษาเชิงป้องกนัในงานอุตสาหกรรม 

3.3.19  ซ่อมเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมเม่ือชาํรุด   

3.3.20  ประกอบ  ติดตั้ง  ทดสอบและบาํรุงรักษา ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลในงานอุตสาหกรรม   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

โครงสร้าง 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 

ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

สาขาวชิาช่างซ่อมบํารุง 

 

 ผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช  2562   ประเภทวิชา 

อุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างซ่อมบาํรุง  จะตอ้งศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ  รวมไม่น้อยกว่า  103  

หน่วยกิตและเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร   ดงัโครงสร้างต่อไปน้ี 
 

1.  หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกติ 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ (ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต) 

1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.4 กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ (ไม่นอ้ยกวา่  4  หน่วยกิต) 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  3  หน่วยกิต) 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต) 
 

2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ  ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพื้นฐาน (21  หน่วยกิต) 

2.2  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ (24  หน่วยกิต) 

2.3  กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก (ไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต) 

2.4 ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 

2.5 โครงงานพฒันาสมรรถนะวิชาชีพ (4  หน่วยกิต) 
 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกติ 
 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ชัว่โมงต่อสัปดาห์) 
 

 รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกติ 

  



6 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

1. หมวดวชิาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22   หน่วยกติ 
 

1.1 กลุ่มวชิาภาษาไทย  (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1101 จาํนวน 2 หน่วยกิต แลว้เลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-2 

20000-1102 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-1 

20000-1103 ภาษาไทยธุรกิจ 0-2-1 

20000-1104 การพูดภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1105 การเขียนภาษาไทยในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1106 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค ์ 0-2-1 

20000*1101 ถึง 20000*1199  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาไทยท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.2 กลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ  (ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกติ)  
 

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

รวม 2 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาภาษาองักฤษรายวิชาอ่ืนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทวิชาท่ีเรียน จนครบ

หน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

1.2.1 กลุ่มภาษาองักฤษ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1201 ภาษาองักฤษในชีวติจริง 0-2-1 

20000-1202 ภาษาองักฤษฟัง – พูด 0-2-1 

20000-1203 การอ่านส่ือส่ิงพิมพภ์าษาองักฤษ           0-2-1 

20000-1204 การเขียนภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั           0-2-1 

20000-1205 ภาษาองักฤษสถานประกอบการ  0-2-1 

20000-1206 ภาษาองักฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-1 

20000-1207 ภาษาองักฤษโครงงาน 0-2-1 

20000-1208 ภาษาองักฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทาํงาน  0-2-1 

20000-1209 ภาษาองักฤษสาํหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-1 
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1.2.2 กลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน 
 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศ หรือในกลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1220    ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1221 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1222 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1223 ภาษาญ่ีปุ่นเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1224 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1225 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1226 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1227 ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1228 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1229 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1230 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1231 ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1232    ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1233 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1234 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1235 ภาษาลาวเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1236 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1237 ภาษามาเลเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1238 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1239 ภาษาฟิลิปิโนเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1240 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1241 ภาษารัสเซียเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1242 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1243 ภาษาเยอรมนัเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000-1244 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในชีวติประจาํวนั 0-2-1 

20000-1245 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 0-2-1 

20000*1201 ถึง 20000*1299  รายวชิาในกลุ่มวชิาภาษาต่างประเทศท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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1.3 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ)  
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1301 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1301 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 1-2-2 

20000-1302 วทิยาศาสตร์เพื่อพฒันาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-2 

20000-1306 โครงงานวทิยาศาสตร์ 0-2-1 

 20000*1301 ถึง 20000*1399  รายวชิาในกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.4 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์  (ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิา 20000-1401 จาํนวน 2 หน่วยกิต  และเลือกเรียนรายวชิาอ่ืนจนครบหน่วยกิตท่ีกาํหนด 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-2 

20000-1402 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  2-0-2  

20000-1406 สถิติการทดลอง                                                          2-0-2  

20000*1401 ถึง 20000*1499  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

 

1.5 กลุ่มวชิาสังคมศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกติ) 
 

ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี  
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1501 หนา้ท่ีพลเมืองและศีลธรรม                                               2-0-2 

20000-1502 ประวติัศาสตร์ชาติไทย                                                           1-0-1 
 

• รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาทีแ่นะนําเพิม่เติม 

สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัสามารถเลือกรายวิชาต่อไปน้ี  ไปจดัการเรียนการสอน

เพิ่มเติมในกลุ่มวชิาสังคมศึกษา หรือหมวดวชิาเลือกเสรีได ้
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1503 ทกัษะชีวติและสังคม 2-0-2 

20000-1504 ภูมิศาสตร์และประวติัศาสตร์ไทย                      2-0-2 

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

20000-1506 เหตุการณ์ปัจจุบนั 1-0-1 

20000-1507 วฒันธรรมอาเซียน                                                           1-0-1 

20000*1501 ถึง 20000*1599  รายวชิาในกลุ่มวชิาสังคมศึกษาท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษา *-*-* 

  หรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
 

1.6 กลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา   (ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มสุขศึกษา และกลุ่มพลศึกษา  รวมกนัไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  หรือ

เลือกเรียนรายวชิาในกลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ยกวา่  2  หน่วยกิต 
 

1.6.1 กลุ่มสุขศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1601 ทกัษะการดาํรงชีวติเพื่อสุขภาวะ 1-0-1 

20000-1602 เพศวถีิศึกษา                  1-0-1 
 

1.6.2 กลุ่มพลศึกษา 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1603 พลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 0-2-1 

20000-1604 พลศึกษาเพื่อพฒันากายภาพเฉพาะทาง 0-2-1  
 

1.6.3 กลุ่มบูรณาการ 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-1605 ทกัษะสุขภาพ   1-2-2 

20000-1606 การพฒันาคุณภาพชีวติ   1-2-2 

20000*1601 ถึง 20000*1699 รายวชิาในกลุ่มวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา                               *-*-* 

           ท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนัพฒันาเพิ่มเติม 
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2.  หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ   ไม่น้อยกว่า   71   หน่วยกติ 
 

 2.1 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ( 21 หน่วยกติ )  
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2-0-2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2-0-2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1-2-2 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1-0-1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-2 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 1-3-2 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-2 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0-6-2 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 1-3-2 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 1-3-2 

20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 1-3-2 
 

2.2 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ ( 24  หน่วยกติ)   
  

 ใหเ้รียนรายวชิาต่อไปน้ี 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20111-2001 งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 1-3-2 

20111-2002 เขียนแบบงานซ่อมบาํรุง 1-3-2 

20111-2003 ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 2-0-2 

20111-2004 งานซ่อม สร้าง ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 1-3-2 

20111-2005 งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1-3-2 

20111-2006    งานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั      1-6-3 

20111-2007 งานซ่อมเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมเม่ือชาํรุด                       1-6-3 

20111-2008       งานติดตั้งเคร่ืองจกัรกล 1-3-2 

20111-2009 งานระบบท่อในงานอุตสาหกรรม 1-3-2 

20111-2010 งานบาํรุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟ้า 1-3-2 

20111-2011 งานเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 1-3-2 
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2.3 กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก  (ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกติ) 

ใหเ้ลือกเรียนรายวิชาในสาขางานใหค้รบจาํนวนหน่วยกิตท่ีกาํหนด  ดงัต่อไปน้ี  

สาขางานซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20111-2101 การวดัและตรวจสอบในงานบาํรุงรักษา 1-3-2 

20111-2102 คณิตศาสตร์เคร่ืองกล 2-0-2 

20111-2103 งานเช่ือมซ่อมบาํรุง 1-3-2 

20111-2104 งานปรับแต่งช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 1-3-2 

20111-2105 งานซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรกล 1-3-2 

20111-2106 งานเขียนแบบไฟฟ้า 1-3-2 

20111-2107       งานส่งกาํลงัเคร่ืองจกัรกล 1-3-2 

20111-2108       งานบาํรุงรักษาเคร่ืองตน้กาํลงั 1-3-2 

20111-2109 งานซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ขนถ่ายวสัดุ 1-3-2 

20111-2110 งานตรวจสอบวสัดุ 1-3-2 

20111-2111 งานสร้างอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยดึ 1-3-2 

20111-2112 ปฏิบติันิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 0-6-2 

20111-2113 ปฏิบติังานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 0-6-2 

20111-2114 ปฏิบติังานบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล 0-6-2 

20111-2115 ปฏิบติังานบาํรุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟ้า 0-6-2 

20111*2101 ถึง 20111*2199  รายวชิาชีพเลือกท่ีสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบนั *-*-* 

  พฒันาเพิ่มเติมตามความตอ้งการของสถานประกอบการ 

  หรือตามยทุธศาสตร์ของภูมิภาค 

รายวชิาทวภิาคี 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20111-5101 ปฏิบติังานซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 1 *-*-* 

20111-5102 ปฏิบติังานซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 2 *-*-* 

20111-5103 ปฏิบติังานซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 3 *-*-* 

20111-5104 ปฏิบติังานซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 4 *-*-* 

20111-5105 ปฏิบติังานซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 5 *-*-* 

20111-5106 ปฏิบติังานซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรม 6 *-*-* 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

สําหรับการจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ไม่นอ้ยกวา่ 18 หน่วยกิตนั้น ให้สถานศึกษาและสถาน-

ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีร่วมจดัการศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกนัวิเคราะห์ลกัษณะ

งานของสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อกาํหนดรายละเอียดของแต่ละรายวิชา   

ทวิภาคี ไดแ้ก่ จุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา คาํอธิบายรายวิชา เวลาท่ีใช้ฝึกและจาํนวนหน่วยกิต

เพื่อนาํไปจดัทาํแผนการฝึกอาชีพและแนวการวดัและประเมินผลรายวิชา ทั้งน้ี โดยให้ใชเ้วลาฝึกในสถาน-

ประกอบการไม่นอ้ยกวา่ 54 ชัว่โมง มีค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
 

2.4  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ   (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20111-8001 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20111-8002 และ 20111-8003 

รวม 4 หน่วยกิต   
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20111-8001 ฝึกงาน *-*-4 

20111-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20111-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
 

2.5  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ  (4  หน่วยกติ) 
 

ให้เลือกเรียนรายวิชา 20111-8501 จาํนวน 4 หน่วยกิต  หรือรายวิชา 20111-8502 และ 20111-8503 

รวม 4 หน่วยกิต 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20111-8501 โครงงาน *-*-4 

20111-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20111-8503 โครงงาน 2 *-*-2 

 

3.  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10  หน่วยกติ 
  

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากรายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

พุทธศกัราช 2562 ทุกประเภทวชิาและสาขาวชิา 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

4.  กจิกรรมเสริมหลกัสูตร  (2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์) 
 

ใหจ้ดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร รายวชิา 20000-2001 และ 20000-2002 และเลือกเรียนรายวชิากิจกรรม

เสริมหลกัสูตรอ่ืนใหค้รบทุกภาคเรียน 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท-ป-น 

20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวสิามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวชิาชีพ 4 0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 

20000*2001 ถึง 20000*20XX กิจกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร / กิจกรรมท่ีสถานศึกษา 0-2-0 

 หรือสถานประกอบการจดั 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

หนา้วา่ง 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศกัราช 2562 

 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน 

วชิาชีพพื้นฐาน  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศกัราช 2562 

20001-1001 อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 2 - 0 - 2 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 2 - 0 - 2 

20001-1003 ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 1 - 2 - 2 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 

20001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1 - 2 - 2 
 

วชิาชีพพื้นฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 - 0 - 2 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0 - 6 - 2 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผน่เบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พุทธศักราช 2562 
 

20001-1001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 - 0 - 2 

 (Occupational Health and Safety) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการจดัการเก่ียวกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. สามารถดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุมและป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. สามารถปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. มีจิตสาํนึกและกิจนิสยัท่ีดีในการปฏิบติังานอาชีพตามหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการจดัการ ควบคุม ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดา้นอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ 

2. วางแผนการดาํเนินการเบ้ืองตน้ในการควบคุม ป้องกนัมลพิษ โรคและอุบติัภยัท่ีเกิดจากการทาํงาน 

3. วางแผนปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์ อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

4. อ่านและปฏิบติัตามเคร่ืองหมายและสญัลกัษณ์ความปลอดภยั 

5. เลือก ใชเ้คร่ืองป้องกนัอนัตรายตามสถานการณ์ 

6. ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัหลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการปฏิบติังานอาชีพ ปัญหามลพิษ โรคและอุบติัภยั

ท่ีเกิดจากการทาํงานและการควบคุมป้องกัน  การปรับปรุงสภาพการทาํงานตามหลกัการยศาสตร์  การจดัการ        

อาชีวอนามยัและความปลอดภยัเบ้ืองตน้   เคร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ความปลอดภยั   เคร่ืองป้องกนัอนัตราย  การ

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้  กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
 

20001-1002 พลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 2 - 0 - 2 

 (Energy, Resources and Environment Conservation) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วิธีการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. สามารถประยุกตใ์ชห้ลกัการและวิธีการเพ่ือป้องกนัแกไ้ขปัญหาและอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม หลกัการและวิธีการป้องกนัแกไ้ขปัญหาและ

อนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

2. วิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

3. วางแผนป้องกนัแกไ้ขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงาน

อาชีพ 

4. วางแผนการอนุรักษพ์ลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มในงานอาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกับพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม ประเภทของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 

ความสัมพนัธ์ของพลงังาน ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มกบัการดาํรงชีวิต การใช้ประโยชน์ของพลงังานพลงังาน

ทดแทนและทรัพยากร สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการใชพ้ลงังานและทรัพยากร แนวทางป้องกนั

และแก้ไขปัญหาพลังงาน ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  หลักการและวิธีการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

20001-1003 ธุรกจิและการเป็นผู้ประกอบการ 1 - 2 - 2 

 (Business and Entrepreneurs) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจเก่ียวกับหลักการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณ ภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. สามารถจดัทาํแผนธุรกิจอย่างง่าย โดยประยุกต์ใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลกัการ

บริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิต 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการเป็นผูป้ระกอบการ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยนั 

ประหยดัและอดทน 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวางแผนเป้าหมายชีวิตด้วยวงจรควบคุมคุณภาพ  ธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  หลกัการจดัการการเงิน  หลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตเบ้ืองตน้ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. จดัทาํแผนธุรกิจอยา่งง่าย 

3. ประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนและดาํเนินงาน 

4. ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในการวางแผนและดาํเนินงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบัการวางแผนเป้าหมายชีวิตดว้ยวงจรควบคุมคุณภาพ  การออมและการลงทุน  

ธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ  การจัดหาและวางแผนทางการเงิน  กฎหมายท่ีเก่ียวกับธุรกิจและการเป็น

ผูป้ระกอบการ  รูปแบบและการจดัทาํแผนธุรกิจ หลกัเบ้ืองตน้ในการบริหารงานคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตในองคก์ร 

และการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจและการเป็นผูป้ระกอบการ 
 

20001-1004 กฎหมายแรงงาน 1 - 0 - 1 

 (Labor Laws) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสมัพนัธ์และการประกนัสงัคม 

2. เขา้ใจหลกัการ วิธีการ ขั้นตอนปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานดา้นอุตสาหกรรมการผลิต

และบริการ 

3. เพ่ือใหมี้กิจนิสยัท่ีดี และมีเจตคติท่ีดีต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์และ            

การประกนัสงัคม 

2. ปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับแรงงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตและ

บริการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงาน การคุม้ครองแรงงาน แรงงานสัมพนัธ์ การประกนัสังคม 

กฎหมายอุตสาหกรรมดา้นการผลิตและบริการ 
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20001-2001 คอมพวิเตอร์และสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 1 - 2 - 2 

 (Computer and Information for Careers) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เข้าใจหลกัการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใช้

ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. สามารถใชร้ะบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาํเร็จรูปและเทคโนโลยีสารสนเทศตามลกัษณะ

งานอาชีพ 

3. มีคุณธรรม  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในงานอาชีพ 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการและกระบวนการใชค้อมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบติัการ 

โปรแกรมสาํเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพ่ืองานอาชีพ 

2. ใชร้ะบบปฏิบติัการในการจดัสภาพแวดลอ้มและจดัสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

3. ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในงานอาชีพตามลกัษณะงาน 

4. สืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

5. ส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศโดยใชอิ้นเทอร์เน็ต 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การใชค้อมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ การใชร้ะบบปฏิบติัการ  

(Windows หรือ Mac OS)  การใชโ้ปรแกรมประมวลผลคาํเพ่ือจดัทาํเอกสารในงานอาชีพ  การใชโ้ปรแกรมตาราง

ทาํการเพ่ือการคาํนวณในงานอาชีพ   การใชโ้ปรแกรมการนาํเสนอผลงาน หรือการใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืน ๆ     

ตามลกัษณะงานอาชีพ  การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพ่ือสืบคน้และส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศในงานอาชีพ   ผลกระทบของ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใชค้อมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานอาชีพ 
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กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพพืน้ฐาน  ประเภทวชิาอุตสาหกรรม 
 

20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Technical Drawing) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบเทคนิค การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการอ่านแบบและเขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้เก่ียวกบั ภาพฉาย ภาพตดั และภาพ 

สามมิติ ตามมาตรฐานเขียนแบบเทคนิค 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา 

มีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงวิธีการเขียนแบบเทคนิค  การใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์เขียนแบบ 

2. อ่านและเขียนแบบภาพช้ินส่วนสองมิติ 

3. อ่านและเขียนแบบภาพสามมิติ 

4. เขียนภาพฉาย ภาพช่วยและภาพตดั 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ การใชแ้ละการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือ

เขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตวัเลข ตวัอกัษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกาํหนดขนาดของมิติ

มาตราส่วน ภาพสามมิติ หลกัการฉายภาพมุมท่ี 1 และมุมท่ี 3 ภาพสเกตซ์ ภาพตดัและสัญลกัษณ์เบ้ืองตน้ ในงาน

ช่างอุตสาหกรรม 
 

20100-1002 วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 2 - 0 - 2 

  (Industrial Materials ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานในการจาํแนก ชนิด คุณลกัษณะ สมบติั มาตรฐาน การใชง้านของ

วสัดุงานช่างอุตสาหกรรม 

2. สามารถเลือกวสัดุอุตสาหกรรมมาใชแ้ละการจดัเก็บไดต้รงตามมาตรฐาน 

3. มีเจตคติและตระหนกั เห็นคุณค่าของวสัดุ และนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานในการจาํแนก ชนิด ลกัษณะ สมบติั มาตรฐาน การใชง้านวสัดุ

อุตสาหกรรม 

2. เลือกใชว้สัดุอุตสาหกรรมไดต้รงตามลกัษณะงาน 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาเก่ียวกบัคุณลกัษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใชง้าน การจดัเก็บ การเลือกวสัดุในงาน

อุตสาหกรรมประกอบดว้ย โลหะ อโลหะ โลหะผสม อิทธิพลของธาตุท่ีมีต่อโลหะผสม วสัดุเช้ือเพลิงและสารหล่อล่ืน

วสัดุหล่อเยน็ วสัดุก่อสร้าง วสัดุสงัเคราะห์ วสัดุงานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การกดักร่อนและการป้องกนัหลกัการ

ตรวจสอบวสัดุเบ้ืองตน้ 
 

20100-1003 งานฝึกฝีมือ  0 - 6 - 2 

  (Bench Works ) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัการใช ้การบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

2. ปฏิบติังานโดยใชเ้คร่ืองมือไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทาํงานดว้ยความอดทน ปลอดภยั ผลงานประณีต เรียบร้อย ละเอียด

รอบคอบ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ตามคู่มือ 

2. วดัและร่างแบบช้ินงานโลหะ 

3. แปรรูปและประกอบช้ินงานโลหะดว้ยเคร่ืองมือกลทัว่ไป 

4. ลบัคมตดัเคร่ืองมือกลทัว่ไป 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบัติ เก่ียวกับการใช้ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือและเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น งานวัดและตรวจสอบ                  

งานร่างแบบ งานเล่ือย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลบัคมตัด งานทําเกลียว งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองต้น                    

และการประกอบช้ินงาน ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
 

20100-1004 งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Welding and Sheet metal ) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ กระบวนการเช่ือมแก๊ส การเช่ือมไฟฟ้าและงานโลหะแผน่ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการปฏิบติังานเช่ือมแก๊ส เช่ือมไฟฟ้าและการใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์ในงานเช่ือม 

3. มีทกัษะเก่ียวกบัการปฏิบติังานข้ึนรูปโลหะแผน่ รูปทรงเรขาคณิตและใชเ้คร่ืองมือ อุปกรณ์โลหะแผน่ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้ หลกัการกระบวนการเช่ือมแก๊สและการเช่ือมไฟฟ้า 

2. เช่ือมแล่นประสานและตดัแผน่เหลก็กลา้คาร์บอนดว้ยแก๊ส 

3. เช่ือมอาร์กลวดหุม้ฟลกัซ์แผน่เหลก็กลา้คาร์บอน 

4. เขียบแบบแผน่คล่ีลงแผน่งานตามแบบ 

5. ข้ึนรูปผลิตภณัฑโ์ลหะแผน่ตามแบบ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเบ้ืองตน้ของกระบวนการเช่ือมและโลหะแผ่น หลกัความปลอดภยัใน

การปฏิบัติงาน การเลือกใช้วสัดุ เคร่ืองและอุปกรณ์งานเช่ือม ท่าเช่ือม รอยต่อท่ีใช้ในงานเช่ือมและการแล่น

ประสาน การประกอบติดตั้ งเคร่ืองมืออุปกรณ์งานเช่ือมแก๊ส  การแล่นประสาน  (Brazing) และเช่ือมไฟฟ้า 

การเร่ิมตน้อาร์ก การเช่ือมเดินแนว ต่อมุม ต่อตวัที เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานโลหะแผ่น การเขียนแบบ

แผ่นคล่ี การถ่ายแบบ การเขา้ขอบ การทาํตะเขบ็ การย ํ้าหมุด การบดักรี (Soldering) การข้ึนรูปดว้ยการพบั ดดั มว้น

เคาะ และประกอบช้ินงาน  
 

20100-1005 งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์เบื้องต้น 1 - 3 - 2 

  (Basic Electrical and Electronic Work ) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. รู้  เข้าใจ และนําไปใช้งานเก่ียวกับหลักการทํางาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองมือวดัทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ การเตรียมอุปกรณ์ ประกอบ

ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ เลือกเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลา มีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงหลกัการวดั ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้และความปลอดภยั 

2. ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

3. ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 

4. ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติังานเก่ียวกบัหลกัความปลอดภยัในการปฏิบติังานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ แหล่งกาํเนิด

ไฟฟ้า  กฎของโอห์ม พลงังานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบ้ืองตน้ วงจรไฟฟ้าแสงสวา่ง การควบคุมมอเตอร์เบ้ืองตน้ อุปกรณ์

ป้องกนัไฟฟ้าและการต่อสายดิน  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ R L C หมอ้แปลงไฟฟ้า รีเลย ์ไมโครโฟน ลาํโพง อุปกรณ์

สารก่ึงตวันาํ การบดักรี การใชม้ลัติมิเตอร์ เคร่ืองกาํเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและ

อิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้  
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20100-1007 งานเคร่ืองมือกลเบื้องต้น 1 - 3 - 2 

 (Basic Machine Tools) 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. รู้และเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การคาํนวณท่ีใชใ้นงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน 

2. มีทกัษะเก่ียวกบัการ ตดั เจาะ กลึง งานดว้ยเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 

3. มีเจตคติและกิจนิสยัท่ีดีในการทาํงานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั เป็นระเบียบ สะอาด  

ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การบาํรุงรักษา การปรับตั้ง การใชง้านเคร่ืองมือกลพ้ืนฐานตามคู่มือ 

2. คาํนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตดั อตัราการป้อนงานเคร่ืองมือกลพ้ืนฐาน 

3. ลบัคมตดั งานกลึง และงานเจาะ ตามคู่มือ 

4. ลบัมีดกลึงปาดหนา้ มีดกลึงปอก งานลบัดอกสวา่น งานกลึงปาดหนา้ กลึงปอก ตามคู่มือ 

5. เจาะรู และรีมเมอร์ ตามแบบสั่งงาน 

6. กลึงข้ึนรูปช้ินงานโลหะตามแบบสัง่งาน 
 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับหลกัความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเคร่ืองมือกล ชนิด ส่วนประกอบ 

การทาํงาน การใชง้านและการบาํรุงรักษาเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ การคาํนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตดั อตัราการ

ป้อน ปฏิบติังานกลึงปาดหนา้ กลึงปอก เจาะรู และรีมเมอร์ งานลบัคมตดัมีดกลึงปาดหนา้มีดกลึงปอก ดอกสวา่น 
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หนา้วา่ง 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเฉพาะ  

สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป - น 

20111-2001 งานถอดประกอบเคร่ืองกลเบ้ืองตน้ 1 - 3 - 2 

20111-2002 เขียนแบบงานซ่อมบาํรุง 1 - 3 - 2 

20111-2003 ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 2 - 0 - 2 

20111-2004 งานซ่อม สร้าง ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 1 - 3 - 2 

20111-2005 นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 1 - 3 - 2 

20111-2006 งานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั      1 - 6 - 3 

20111-2007 งานซ่อมเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมเม่ือชาํรุด    1 - 6 - 3 

20111-2008 งานติดตั้งเคร่ืองจกัรกล 1 - 3 - 2 

20111-2009 งานระบบท่อในงานอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

20111-2010 งานบาํรุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟ้า 1 - 3 - 2 

20111-2011 งานเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 
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20111-2001 งานถอดประกอบเคร่ืองจกัรกลเบ้ืองต้น     1 - 3 - 2 

 (Basic Machine Assembly) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงาน การถอดประกอบเคร่ืองจกัรกล 

2. มีทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือถอดประกอบและเคร่ืองมือวดัละเอียดในงานเคร่ืองจกัรกล 

3. มีทกัษะในการถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองจกัรกลเบ้ืองตน้ 

4. มีเจตคติและกิจนิสัยท่ีดีในการทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด 

ตรงต่อเวลามีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1.   แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การถอดประกอบเคร่ืองจกัรกล 

2. ถอด วดั ตรวจสอบ ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนตต์ามหลกัและกระบวนการ 

3. ถอด วดั ตรวจสอบ ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลเบ้ืองตน้ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติหลกัการทาํงานของเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจกัรกล  การถอดประกอบช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์

เคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองมือถอดประกอบเคร่ืองมือวดัขนาดช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้ ถอดประกอบ

ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้วดัขนาดช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองยนตเ์บ้ืองตน้ 

 

20111-2002 เขียนแบบงานซ่อมบํารุง       1 - 3 - 2 

 (Maintenance Drawing Work) 

 วชิาบังคับก่อน : 20100-1001 เขียนแบบเทคนิคเบ้ืองตน้ 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการอ่านแบบ  เขียนและสเกต็แบบสัง่งาน  มาตรฐาน สญัลกัษณ์ การเขียนแบบช้ินส่วน

เคร่ืองจกัรกล เพ่ือผลิตช้ินส่วนซ่อมบาํรุง 

2. มีทกัษะในการเขียนแบบ  สเกต็แบบภาพสัง่งาน  ภาพประกอบ  ภาพแยกช้ินและรายการวสัดุ  

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานอยา่งมีระเบียบแบบแผน มีความประณีต รอบคอบและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา      

1.  แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการอ่านแบบ  เขียนแบบและสเก็ตแบบสัง่งาน  มาตรฐาน สญัลกัษณ์       

     การเขียนแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล เพ่ือผลิตช้ินส่วนซ่อมบาํรุง 

2.  อ่านและเขียนแบบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล  ภาพแยกช้ิน เพ่ือผลิตช้ินส่วนซ่อมบาํรุงตามมาตรฐานสากล                   

3.  สเกต็แบบสัง่งาน ภาพแยกช้ิน ภาพประกอบและรายการวสัดุ ตามมาตรฐานการเขียนแบบ  
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คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่าน  เขียนแบบและสเก็ตแบบสั่งงาน  ภาพประกอบ  ภาพแยกช้ิน รายการวสัดุ 

มาตรฐานการเขียนแบบ  การวางภาพตามมาตรฐานการเขียนแบบ  การแสดงรายละเอียดภาพ เส้นขอบเงา ภาพตดั

และลายตดั  การกาํหนดขนาด  รูปทรงต่างๆ  การกาํหนดขนาดแบบขนาน แบบสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง และแบบ Co-

ordinate การเขียนแบบช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล  การเขียนแบบเพ่ือผลิตช้ินส่วนซ่อมบํารุง ตามมาตรฐานสากล  

สัญลกัษณ์การเช่ือมและการบดักรี  ความหยาบของผิวงาน พิกดัความเผื่อ และงานสวม  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึง

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกิจกรรม 5 ส 

 

20111-2003 ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล          2 - 0 - 2 

 (Mechanical Parts) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 

2. เขา้ใจหลกัการเลือกและใชง้านช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล  

3. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตระหนกัถึงความปลอดภยัและ             

รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา      

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 

2. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเลือกและใชง้านช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 

3. เลือกใชช้ิ้นส่วนส่งกาํลงัและงานสวมช้ินส่วน ในงานบาํรุงรักษา 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาเก่ียวกับ  ชนิด รูปแบบ ลกัษณะ  การใช้งานสวม การประกอบ  ติดตั้ ง บํารุงรักษา  โบลต์และนัต   

แหวนรอง เพลา ล่ิม สลกั แบร์ร่ิง ซีล สปริง เฟือง สายพาน พูลเล่ย ์โซ่ ลูกเบ้ียว คลตัช์  คปัปลิงและบูช้ ของช้ินส่วน

เคร่ืองจกัรกล 

 

20111-2004 งานซ่อม สร้าง ช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล     1 - 3 - 2 

  (Mechanical Parts Making and Repairing) 

  วชิาบังคับก่อน :  20100-1008  งานเคร่ืองมือกลเบ้ืองตน้ 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการซ่อมสร้างช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล  ดว้ยการกลึง กดั ไส เจียระไน ตดั   เจาะ และเช่ือม 

2. มีทกัษะในงานซ่อมสร้างช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล  ดว้ยการกลึง กดั ไส  เจียระไน ตดั เจาะ และเช่ือม 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการซ่อม สร้างช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 

2. ซ่อมช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล  ดว้ยการกลึง กดั ไส  เจียระไน ตดั เจาะ และเช่ือม 

3. สร้างช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล  ดว้ยการกลึง กดั ไส  เจียระไน ตดั เจาะ และเช่ือม 

คําอธิบายรายวิชา  

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการซ่อม สร้างช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล  ดว้ยการกลึง กดั ไส เจียระไน ตดั   เจาะและ

เช่ือม  การใชเ้คร่ืองมือวดั ตรวจสอบช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

รวมทั้งกิจกรรม 5 ส 

 

20111-2005 งานนิวแมตกิส์และไฮดรอลกิส์ 1 - 3 - 2 

 (Pneumatics and Hydraulics Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานระบบนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์  ควบคุมเชิงกลและไฟฟ้า 

2. มีทกัษะการอ่าน  เขียนและติดตั้งอุปกรณ์  วงจรควบคุมการทาํงานเชิงกลและไฟฟ้าของระบบ 

นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์   

3. มีทกัษะการบาํรุงรักษา อุปกรณ์ วงจร ระบบนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์   

4. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความเรียบร้อยประณีต  ตระหนกัถึงความปลอดภยัและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานระบบนิวเมติกส์ไฮดรอลิกส์  ควบคุมเชิงกลและไฟฟ้า 

2. ประกอบวงจรนิวเมติกส์   ควบคุมเชิงกลและไฟฟ้า  

3. ประกอบวงจรไฮดรอลิกส์ ลิกส์ ควบคุมเชิงกลและไฟฟ้า 

4. ตรวจซ่อม ปรับแต่ง บาํรุงรักษา ทดสอบการทาํงาน นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ  หลักการทํางานเบ้ืองต้น ชนิด หน้าท่ี  ลักษณะ การใช้งานของอุปกรณ์         

ชุดปรับปรุงคุณภาพของลม  นํ้ ามนั  ป๊ัม   อ่าน เขียน สัญญลกัษณ์  อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์  ประกอบ ติดตั้ง 

บาํรุงรักษา  ตรวจซ่อม ทดสอบการทาํงาน วงจรระบบควบคุมเชิงกลและไฟฟ้า    ปรับตั้งค่าตามคุณลกัษณะเฉพาะ  

บันทึกรายงานผลการตรวจสอบ ในงานนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์   ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งกิจกรรม 5 ส 
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20111-2006 งานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน       1 - 6 - 3 

 (Preventive Maintenance Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการบาํรุงรักษาแต่ละชนิด  การจดัทาํประวติั  บนัทึกการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล และ     

การจดัองคก์รบาํรุงรักษา   

2. มีทกัษะในงานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั อุปกรณ์ วสัดุ เคร่ืองจกัรกลพ้ืนฐาน ในงานอุตสาหกรรมและ  

การรายงานผลการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล 

3.  มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตระหนกัถึงความปลอดภยัและรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา   

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 

2. บาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล ดว้ยกระบวนการบาํรุงรักษาดว้ยตนเอง (Autonomous Maintenance) 

3. บาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล ดว้ยกระบวนการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive  Maintenance) 

4. จดัทาํประวติัการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล ในงานอุตสาหกรรม  

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบัหลกัการบาํรุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance)  การบํารุงรักษา      

เชิ งป้ อ งกัน  (Preventive  Machine Maintenance)   ก ารบํา รุ ง รั ก ษ าท วี ผ ล   1(Total Productive Maintenance) 1            

การจดัองคก์รบาํรุงรักษา   ทาํความสะอาดเคร่ืองจกัรแบบตรวจสอบ ปรับปรุง  ความยากลาํบากในการปฏิบติังาน 

(Individual Improvement) หล่อล่ืน  ขันแน่นปรับแต่งและตรวจสอบ    อุปกรณ์เคร่ืองจักรกลพ้ืนฐาน 6 ชนิด            

(6 Basics)   โบลต์นัท  ระบบหล่อล่ืน  ระบบส่งกาํลงั  ระบบนิวเมติกส์  ระบบไฮดรอลิกส์  และระบบไฟฟ้า         

การจัดทําแผนการบํารุงรักษาตามคาบเวลา (Time Base)   และ          ตามสภาพเคร่ืองจักร (Condition  Base)        

งานบาํรุงรักษาขณะหยุดเคร่ืองและขณะเดินเคร่ือง   งานใชเ้คร่ืองมือวดั งานตรวจสภาพเคร่ืองจกัรดว้ยประสาท

สมัผสั   ทดสอบการทาํงาน   การจดัทาํประวติัเคร่ืองจกัรกล  การบนัทึกการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล  และการจดัทาํ

ป้ายบ่งช้ีความผิดปกติ (Tag)  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกิจกรรม 5 ส 

 

20111-2007 งานซ่อมเคร่ืองจกัรกลอุตสาหกรรมเม่ือชํารุด     1 - 6 - 3 

 (Breakdown Maintenance Work) 

 วชิาบังคับก่อน : 20111-2006  งานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการซ่อมเคร่ืองจกัรกลเม่ือชาํรุด  

2. มีทกัษะในงานซ่อมเคร่ืองจกัรกลเม่ือชาํรุด  

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความละเอียด รอบคอบ ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการซ่อมเคร่ืองจกัรกลเม่ือชาํรุด 

2.   ตรวจสอบสาเหตุและประเมินการชาํรุดเสียหาย ของช้ินส่วน อุปกรณ์เคร่ืองจกัรกล      

2. สเกต็ชแ์บบเพ่ือจดัทาํช้ินส่วนทดแทน   

3. วางแผนและดาํเนินการซ่อมเคร่ืองจกัรกล 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติ เก่ียวกับ การซ่อมเคร่ืองจักรกล เม่ือชํารุด  (Break down) ในงานอุตสาหกรรม               

งานตรวจสอบสาเหตุ และประเมินการชาํรุดเสียหาย  การเส่ือมสภาพของช้ินส่วน อุปกรณ์เคร่ืองจกัรกล  สเก็ตช์

แบบเพ่ือจดัทาํช้ินส่วนทดแทน  วางแผน เตรียมช้ินส่วน  และดาํเนินการซ่อม   ถอดเปล่ียน ติดตั้ง ช้ินส่วนอุปกรณ์

เคร่ืองจกัรกล    จดัทาํประวติั  บนัทึกและรายงานการซ่อม  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

รวมทั้งกิจกรรม 5 ส 

 

20111-2008 งานตดิตั้งเคร่ืองจกัรกล 1 - 3 - 2 

 (Machinery Installation Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการติดตั้งเคร่ืองจกัรกล 

2. มีทกัษะในการติดตั้งเคร่ืองจกัรกล ตามกระบวนการ  

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความละเอียด รอบคอบ ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการติดตั้งเคร่ืองจกัรกล 

2. วางแผนและจดัทาํผงัการติดตั้งเคร่ืองจกัรกล  

3. ขนยา้ย ประกอบ ติดตั้ง เคร่ืองจกัรกล ตามขอ้กาํหนด 

4. ทดสอบการทาํงานและส่งมอบเคร่ืองจกัรกล ตามขอ้กาํหนด 

คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกบัหลกัการวางแผนงาน  จดัทาํผงัการติดตั้ งเคร่ืองจกัรกล  เตรียมพ้ืนท่ี ขนยา้ย 

ประกอบ  ติดตั้ ง  ปรับระดบั   ต่อระบบไฟฟ้า  ทดสอบการทาํงานของเคร่ืองจกัรกล ตามขอ้กาํหนด   ส่งมอบ

เคร่ืองจกัรกล    การบันทึกและรายงานผล    ปฏิบัติงานโดยคาํนึงถึงความปลอดภัยและส่ิงแวดลอ้ม   รวมทั้ ง

กิจกรรม 5 ส 
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20111-2009 งานระบบท่อในงานอุตสาหกรรม      1 - 3 - 2 

 (Industrial Piping System Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา    เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบท่อ  วาลว์ ป๊ัม นํ้าและอากาศในงานอุตสาหกรรม    

2. มีทกัษะในการซ่อมและบาํรุงรักษาระบบท่อ วาลว์  ป๊ัม นํ้าและอากาศในงานอุตสาหกรรม    

3. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังาน ดว้ยความเรียบร้อย ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของระบบท่อ  วาลว์ ป๊ัม นํ้าและอากาศในงานอุตสาหกรรม 

2. บาํรุงรักษา  ตรวจซ่อม ทดสอบการทาํงาน ระบบท่อและวาลว์  

3. บาํรุงรักษา ตรวจซ่อม ทดสอบการทาํงาน ป๊ัมและเคร่ืองอดัอากาศ  

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึ ก ษ าแ ล ะ ป ฏิ บั ติ เก่ี ยว กับ ห ลัก ก ารทํ างาน ข อ งร ะบ บ ท่ อ   วาล์ว   ป๊ั ม  แ ล ะ เค ร่ื อ งอัด อ าก าศ                            

ในงานอุตสาหกรรม ชนิด หนา้ท่ี  วสัดุและส่วนประกอบ ของระบบท่อ  วาลว์  ป๊ัม  เคร่ืองอดัอากาศ อุปกรณ์ประกอบ  

สัญลักษณ์ตามมาตรฐานสากล   อ่านและสเก็ตช์แบบระบบท่อและวาล์ว  เตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์                 

งานบาํรุงรักษา ตรวจซ่อม  ทดสอบการทาํงาน ระบบท่อลม  ท่อก๊าซ  ท่อของเหลว  วาลว์ ป๊ัมและเคร่ืองอดัอากาศ   

ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกิจกรรม 5 ส 

 

20111-2010 งานบํารุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟ้า 1- 3 - 2   

 (Electrical Machine Maintenance) 

วชิาบังคับก่อน  : 20100-1006  งานไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้   
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการบาํรุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟ้าและวงจรอุปกรณ์ควบคุม 

2. มีทกัษะในการประกอบ  ติดตั้ง  บาํรุงรักษา  ตรวจซ่อม  เคร่ืองกลไฟฟ้าและวงจรอุปกรณ์ควบคุม 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความเรียบร้อยประณีต  ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการบาํรุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟ้าและวงจรอุปกรณ์ควบคุม 

2. ประกอบ ติดตั้ง มอเตอร์และวงจรอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า และรายงานผลตามขอ้กาํหนด 

3. ตรวจสอบ  บาํรุงรักษา ทดสอบการทาํงาน  เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าและรายงานผลตามขอ้กาํหนด 

4. ตรวจสอบ  บาํรุงรักษา  ทดสอบการทาํงาน  หมอ้แปลงไฟฟ้าและรายงานผลตามขอ้กาํหนด 
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คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติงานเก่ียวกับ  หลกัการทาํงาน ชนิด โครงสร้าง ส่วนประกอบของมอเตอร์และ     

วงจรอุปกรณ์ควบคุม  อ่านและเขียนวงจรพ้ืนฐาน  งานประกอบติดตั้ ง  บํารุงรักษา  ตรวจซ่อม  ทดสอบ               

การทํางานวงจรกาํลงั  วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า การควบคุมทิศทางการหมุน  การป้องกันกระแสเกินพิกัด       

ความปลอดภัยในงานบํารุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟ้า   การบันทึกและรายงานผลตามข้อกาํหนด  จิตสํานึกการใช้

พลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั   ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกิจกรรม 5 ส 

 

20111-2011 งานเคร่ืองทําความเยน็และปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 1 - 3 - 2 

 (Refrigeration and Air Conditioning) 
 

จุดประสงค์รายวชิา    เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการทาํความเยน็และปรับอากาศในอุตสาหกรรม 

2. มีทกัษะในการติดตั้ง ตรวจสอบ บริการ บาํรุงรักษาเคร่ืองทาํความเยน็และปรับอากาศในอุตสาหกรรม 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความละเอียด รอบคอบ ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํความเยน็และปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 

2. ประกอบ ติดตั้ง บาํรุงรักษา ตรวจสอบการทาํงาน เคร่ืองทาํความเยน็ในอุตสาหกรรมตามขอ้กาํหนด 

3. ประกอบ ติดตั้ง บาํรุงรักษา ตรวจสอบการทาํงาน เคร่ืองปรับอากาศในอุตสาหกรรมตามขอ้กาํหนด 

คําอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลกัการทาํงาน  โครงสร้างและส่วนประกอบของระบบเคร่ืองทาํความเย็น       

วฏัจกัรการทาํความเยน็  สารทาํความเยน็  นํ้ ามนัเคร่ืองทาํความเยน็  งานท่อ  เคร่ืองมืออุปกรณ์และวสัดุ  ประกอบ 

ติดตั้ งวงจรควบคุม บํารุงรักษาเคร่ืองทําความเย็นและปรับอากาศในอุตสาหกรรม   ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง        

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกิจกรรม 5 ส 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดวชิาสมรรถนะวชิาชีพ กลุ่มสมรรถนะวชิาชีพเลือก   

สาขาวชิาช่างซ่อมบํารุง 
 

รหัสวชิา ช่ือวชิา ท - ป-น 

20111-2101 การวดัและตรวจสอบในงานบาํรุงรักษา 1 - 3 - 2 

20111-2102 คณิตศาสตร์เคร่ืองกล 2 - 0 - 2 

20111-2103 งานเช่ือมซ่อมบาํรุง 1 - 3 - 2 

20111-2104 งานปรับแต่งช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 1 - 3 - 2 

20111-2105 งานซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรกล 1 - 3 - 2 

20111-2106 งานเขียนแบบไฟฟ้า 1 - 3 - 2 

20111-2107       งานส่งกาํลงัเคร่ืองจกัรกล 1 - 3 - 2 

20111-2108       งานบาํรุงรักษาเคร่ืองตน้กาํลงั 1 - 3 - 2 

20111-2109 งานซ่อมบาํรุงอุปกรณ์ขนถ่ายวสัดุ 1 - 3 - 2 

20111-2110 งานตรวจสอบวสัดุ 1 - 3 - 2 

20111-2111 งานสร้างอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยดึ 1 - 3 - 2 

20111-2112 ปฏิบติันิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 0 - 6 - 2 

20111-2113 ปฏิบติังานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั 0 - 6 - 2 

20111-2114 ปฏิบติังานบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล 0 - 6 - 2 

20111-2115 ปฏิบติังานบาํรุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟ้า 0 - 6 - 2 
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สาขางานซ่อมบํารุงอตุสาหกรรม 

20111-2101 การวดัและตรวจสอบในงานบํารุงรักษา 1 - 3 - 2 

 (Maintenance Inspection and Measurement) 
 

จุดประสงค์รายวชิา    เพื่อให ้

1. เขา้ใจหลกัการใชง้าน ชนิด หนา้ท่ีของเคร่ืองมือวดัและตรวจสอบในงานบาํรุงรักษา 

2. มีทกัษะการเลือก ใช ้เคร่ืองมือวดัและตรวจสอบในงานบาํรุงรักษา 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความละเอียด รอบคอบ และตระหนกัถึงความปลอดภยั  

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการวดัและการตรวจสอบในงานบาํรุงรักษา 

2. วดัและตรวจสอบค่าช้ินงานทางกล เชิงมิติ  เชิงมุม เชิงปริมาตร  ความตึงสายพาน ความเร็วรอบ และ

บาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัไดต้ามขอ้กาํหนด 

3. วดัและตรวจสอบค่า อุณหภูมิ  ความดนั ระดบั อตัราการไหล แสง เสียง และการวดัค่าทางไฟฟ้า  

และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือวดัไดต้ามขอ้กาํหนด 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั มาตรฐานหน่วยการวดัระบบองักฤษ และระบบเมตริก  หลกัการ ชนิด  

การใช้และการบาํรุงรักษา  เคร่ืองมือวดัละเอียด  เคร่ืองมือวดัความแข็ง  ความตึงของสายพาน   อุณหภูมิ  

แสง  เสียง  ความดัน ความเร็วรอบ  อตัราการไหล  และการวดัค่าทางไฟฟ้า   ปฏิบัติงานโดยคาํนึงถึง      

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกิจกรรม 5 ส 

 

20111-2102 คณติศาสตร์เคร่ืองกล 2 - 0 - 2 

 (Mechanical Mathematics) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการคาํนวณหาค่าทางคณิตศาสตร์ในงานเคร่ืองมือกล   

2. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความละเอียด รอบคอบ ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการคาํนวณหาค่าทางคณิตศาสตร์ในงานเคร่ืองมือกล 

คําอธิบายรายวชิา  

ศึกษาเก่ียวกบัการคาํนวณหาค่า  ระบบหน่วย  ความยาว   เสน้รอบรูป  พ้ืนท่ี ปริมาตร จุดศูนยถ่์วง  นํ้าหนกั

ของวสัดุ   ฟังชัน่ตรีโกณมิติ   พิกดัความเผื่อ ความเร็วรอบ ความเร็วขอบ ความเร็วตดั ระบบส่งกาํลงัดว้ยสายพาน   

เฟือง  เรียว  เกลียว  อตัราทด  และเวลาในงานกลึง งานกดั งานไส งานเจาะ   
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20111-2103 งานเช่ือมซ่อมบํารุง   1 - 3 - 2   

 (Maintenance Welding) 

 วชิาบังคับก่อน  :   20100-1005 งานเช่ือมและโลหะแผ่นเบ้ืองตน้ 
 

จุดประสงค์รายวชิา    เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการ วิธีการในงานเช่ือมซ่อมบาํรุง 

2. มีทกัษะในการระบุลกัษณะการสึกหรอประเภทต่างๆ และสาเหตุของการชาํรุดเสียหาย  

3. มีทกัษะในการเช่ือมซ่อมบาํรุงช้ินงานเหลก็หลา้    เหมาะสมกบัลกัษณะงาน 

4. มีทกัษะในการเช่ือมซ่อมบาํรุงช้ินงานตามขั้นตอนการเช่ือมซ่อมบาํรุง 

5. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานดว้ยความระเบียบ รอบคอบ ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการ วิธีการในงานเช่ือมซ่อมบาํรุง 

2. เช่ือมซ่อมบาํรุงช้ินงานโลหะกลุ่มเหลก็ ตามขอ้กาํหนด 

3. เช่ือมซ่อมบาํรุงช้ินงานโลหะนอกกลุ่มเหลก็ ตามขอ้กาํหนด 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเช่ือมซ่อมบาํรุง  ประเภทของการสึกหรอ  สาเหตุของการชาํรุดเสียหาย   

ตรวจสอบชนิดของโลหะช้ินงาน  การเตรียมช้ินงานเช่ือมซ่อมบาํรุง  วิธีการและลาํดบัขั้นการเช่ือมซ่อมบาํรุงช้ินงาน 

เหลก็หล่อ  เหลก็เคร่ืองมือ  และงานเช่ือมทองแดง  ทองแดงผสม  อะลูมิเนียม  อะลูมิเนียมผสม  วิธีการเช่ือมดว้ยลวด

หุม้ฟลกัซ์  แล่นประสาน  เช่ือมพอก   ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกิจกรรม 5 ส 

 

20111-2104 งานปรับแต่งช้ินส่วนเคร่ืองจักรกล 1 - 3 - 2   

 (Machine Parts Adaptation) 
  

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการตรวจสอบสภาพ และปรับแต่งช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 

2. มีทกัษะในการตรวจสอบสภาพ และปรับแต่งช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 

3. มีทกัษะในการตรวจสอบการทาํงาน และปรับสมดุลช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล   

4. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานดว้ยความระเบียบ รอบคอบ ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบสภาพ และปรับแต่งช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 

2. ตรวจสอบสภาพ และปรับแต่งช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกลตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

3. ตรวจสอบการทาํงานและปรับสมดุลช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั หลกัการตรวจสอบ  และปรับแต่งผิวช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล  งานตรวจสอบสภาพ

เคร่ืองจกัรกล  งานขูดปรับผิวงาน  งานปรับแต่งรางเล่ือนและรองล่ืน  งานปรับแต่งช้ินส่วนทัว่ไป  งานปรับแต่ง

ช้ินส่วนส่งกาํลงั   งานตรวจสอบการทาํงาน  งานปรับสมดุลช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล   ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความ

ปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกิจกรรม 5 ส 

 

20111-2105 งานซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรกล    1 - 3 - 2   

 (Machine Repairing) 

 วชิาบังคับก่อน : 20111-2002   ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการซ่อมบาํรุงช้ินส่วนจบัยึด ช้ินส่วนส่งกาํลงั อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์                  

ของเคร่ืองจกัรกล 

2. มีทกัษะในการซ่อมบาํรุงช้ินส่วนจบัยึด ช้ินส่วนส่งกาํลงั อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ของเคร่ืองจกัรกล 

ตามมาตรฐานงานซ่อมบาํรุง 

3. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานดว้ยความระเบียบ รอบคอบ ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการซ่อมบาํรุงช้ินส่วนจบัยึด ช้ินส่วนส่งกาํลงั อุปกรณ์นิวเมติกส์ไฮดรอลิกส์

ของเคร่ืองจกัรกล 

2. ซ่อมบาํรุงช้ินส่วนจบัยึดในเคร่ืองจกัรกล  ตามมาตรฐานกาํหนด 

3. ซ่อมบาํรุงช้ินส่วนส่งกาํลงัในเคร่ืองจกัรกล  ตามมาตรฐานกาํหนด 

4. ซ่อมบาํรุงช้ินส่วนอุปกรณ์ในระบบนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์  ตามมาตรฐานกาํหนด 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัการใชคู่้มือการทาํงานของเคร่ืองจกัรกล   ปฏิบติังานตามขั้นตอน   ตรวจสภาพช้ินส่วน   

ถอดประกอบ  สเก็ตช์แบบ  แกไ้ขปรับแต่ง  ทดสอบการทาํงาน โบลตแ์ละนตั   เพลา  ล่ิม  แบร์ร่ิง  เฟือง สายพาน 

พูลเล่ย์  โซ่  ลูกเบ้ียว  คลตัช์    คัปปลิง   บู้ช  และอุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์   การบันทึกและรายงานผล    

ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกิจกรรม 5 ส   
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20111-2106 เขียนแบบไฟฟ้า    1 - 3 - 2   

 (Electrical Drawing) 
 

จุดประสงค์รายวชิา    เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการเขียนแบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 

2. มีทกัษะในการอ่าน การเขียนแบบระบบไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้าควบคุมเคร่ืองจกัรในงานอุตสาหกรรม 

3. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ   

ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม 

2. อ่าน เขียนสญัลกัษณ์ และเขียนแบบระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม  ตามมาตรฐานกาํหนด 

3.  อ่าน เขียนสญัลกัษณ์ และเขียนแบบวงจรไฟฟ้าควบคุมเคร่ืองจกัรกลในงานอุตสาหกรรม         

 ตามมาตรฐานกาํหนด 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการเขียนแบบไฟฟ้า  มาตรฐานในงานเขียนแบบไฟฟ้า  ระบบ  DIN  IEC 

ANSI   อ่านและเขียนสัญลกัษณ์ทางไฟฟ้าในงานควบคุมมอเตอร์  วงจรไฟฟ้ากาํลงั  วงจรไฟฟ้าควบคุม  อุปกรณ์

ควบคุมและป้องกนั  วงจรสตาร์ตมอเตอร์โดยตรง   วงจรการกลบัทางหมุนมอเตอร์   วงจรควบคุมแบบทาํงาน

เรียงลาํดบั  วงจรควบคุมดว้ยระบบไฟแรงตํ่า   วงจรควบคุมมอเตอร์แบบสตาร์-เดลตา   การหาขนาดเซอร์กิตเบรกเกอร์   

การหาขนาดสายไฟฟ้า  การอ่านแบบวงจรไฟฟ้าจากคู่มือเคร่ืองจกัรกลในโรงงาน   

 

20111-2107 งานส่งกาํลงัเคร่ืองจักรกล 1 - 3 - 2   

 (Machine Transmission Work) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของระบบส่งกาํลงัเคร่ืองจกัรกล 

2. มีทกัษะในการอ่านคู่มือและติดตั้งระบบส่งกาํลงัเคร่ืองจกัรกล 

3. มีทกัษะในการบาํรุงรักษาระบบส่งกาํลงัเคร่ืองจกัรกล 

4. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อยประณีต ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของระบบส่งกาํลงัเคร่ืองจกัรกล 

2. ติดตั้งระบบส่งกาํลงัเคร่ืองจกัรกลตามคู่มือกาํหนด 

3. บาํรุงรักษาระบบงานส่งกาํลงัเคร่ืองจกัรกลตามคู่มือกาํหนด 
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คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับหลักการทํางานเบ้ืองต้น ชนิด หน้าท่ี  ลักษณะ การใช้งานของระบบส่งกําลัง

เคร่ืองจกัรกล  อ่านคู่มือ ประกอบติดตั้ง บาํรุงรักษา  ตรวจซ่อม งานปรับตั้งค่าตามคุณลกัษณะเฉพาะ ในระบบงาน

ส่งกาํลงัเคร่ืองจกัรกล ตามคู่มือกาํหนด   บนัทึกรายงานผลการตรวจสอบระบบส่งกาํลงัเคร่ืองจกัรกล  ปฏิบติังาน

โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกิจกรรม 5 ส   

 

20111-2108 งานบํารุงรักษาเคร่ืองต้นกาํลัง 1 - 3 - 2   

 (Power Plant Maintenance) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทาํงานของเคร่ืองตน้กาํลงัเคร่ืองกลและไฟฟ้า 

2. มีทกัษะในการปฏิบติังานบาํรุงรักษาเคร่ืองตน้กาํลงัเคร่ืองกลและไฟฟ้า 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความละเอียด รอบคอบ ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงานของเคร่ืองกลและไฟฟ้า 

2. ตรวจสภาพ  บาํรุงรักษา ทดสอบการทาํงาน  เคร่ืองตน้กาํลงัเคร่ืองกลตามขอ้กาํหนด 

3. ตรวจสภาพ  บาํรุงรักษา ทดสอบการทาํงาน  เคร่ืองตน้กาํลงัไฟฟ้าตามขอ้กาํหนด 

คําอธิบายรายวชิา  

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานของเคร่ืองตน้กาํลงัเคร่ืองกลและไฟฟ้า  เตรียมเคร่ืองมือ ถอด 

ตรวจสอบ  ประกอบช้ินส่วนเคร่ืองตน้กาํลงัเคร่ืองกลและไฟฟ้าตามขั้นตอน  ทดสอบการทาํงาน บาํรุงรักษา บนัทึก

และรายงานผล โดยใชเ้คร่ืองมืออย่างถูกตอ้งและปลอดภยั  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  

รวมทั้งกิจกรรม 5 ส 

 

20111-2109 งานซ่อมบํารุงอุปกรณ์ขนถ่ายวสัดุ 1 - 3 - 2   

 (Materials Handling Maintenance) 
 

จุดประสงค์รายวชิา    เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการทาํงาน   บาํรุงรักษาและตรวจซ่อมอุปกรณ์ขนถ่ายวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

2. มีทกัษะในการบาํรุงรักษาและตรวจซ่อม อุปกรณ์ขนถ่ายวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความละเอียด รอบคอบ ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการทาํงาน การบาํรุงรักษาอุปกรณ์ขนถ่ายวสัดุ 

2. บาํรุงรักษาอุปกรณ์ขนถ่ายวสัดุในงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานกาํหนด 

3. ตรวจซ่อมอุปกรณ์ขนถ่ายวสัดุในงานอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานกาํหนด 
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คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานของอุปกรณ์ขนถ่ายวสัดุ  งานบาํรุงรักษาและงานตรวจซ่อมอุปกรณ์

ขนถ่ายวสัดุในงานอุตสาหกรรม   สายพาน  รางเล่ือน โซ่  เกลียวขนถ่าย ลูกกล้ิง กระพลอ้ อุปกรณ์ขนถ่ายดว้ยลม  

รอก  เครน  โฟล์คลิฟต์   และอุปกรณ์ขนถ่ายอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นงานอุตสาหกรรม  ความปลอดภยัในงานขนถ่ายวสัดุ    

โดยใชเ้คร่ืองมืออย่างถูกตอ้งและปลอดภยั   บนัทึกรายงานผลการตรวจสอบ  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยั

และส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกิจกรรม 5 ส   

 

20111-2110 งานตรวจสอบวสัดุ 1 - 3 - 2   

 (Materials Inspection) 
 

จุดประสงค์รายวชิา    เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการตรวจสอบสภาพและสมบติัของวสัดุเบ้ืองตน้ 

2. มีทกัษะในการตรวจสอบสภาพและสมบติัของวสัดุในงานอุตสาหกรรม 

3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความละเอียด รอบคอบ ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบสภาพและสมบติัของวสัดุเบ้ืองตน้ 

2. ตรวจสอบและระบุสภาพของวสัดุประเภทโลหะและอโลหะ ไดต้ามมาตรฐานกาํหนด 

3. ตรวจสอบและระบุสมบติัวสัดุประเภทโลหะและอโลหะ ไดต้ามมาตรฐานกาํหนด 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการตรวจสอบสภาพ  และสมบติัของวสัดุประเภทโลหะและอโลหะ   ถงั  ท่อ  

ฐานเคร่ืองจกัรกล  ช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล  ท่อระบบทาํความเยน็  ช้ินส่วนทาํจากวสัดุต่างชนิดกนั   แผงระบายความ

ร้อน  วสัดุผลิตจากเหล็กกลา้คาร์บอน  เหล็กหล่อ   เหล็กกลา้ไร้สนิม  อะลูมิเนียมและอะลูมิเนียมผสม  ทองแดง

และทองแดงผสม  วิธีตรวจสภาพดว้ยประสาทสัมผสั  รอยร่ัว  นํ้ ายาแทรกซึม     การใช้เคร่ืองมือวดัความหนา  

เคร่ืองมือตรวจสอบแรงดนั  วิธีตรวจสอบสมบติั  การดูประกายไฟ การเคาะฟังเสียง  การใชต้ะไบ การใชแ้ม่เหล็ก    

ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกิจกรรม 5 ส   

 

20111-2111 งานสร้างอุปกรณ์นําคมตัดและอุปกรณ์จับยดึ 1 - 3 - 2   

 (Jig and Fixture Making) 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการสร้างอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยึด 

2. มีทกัษะในการสร้างอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยึดตามกาํหนด 

3. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังาน ดว้ยความเรียบร้อย ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 
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สมรรถนะรายวชิา    

1. แสดงความรู้เก่ียวกบัหลกัการสร้างอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยึด 

2. สร้างอุปกรณ์นาํคมตดั ตามหลกัการและกระบวนการ 

3. สร้างอุปกรณ์จบัยึด ตามหลกัการและกระบวนการ 

คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการทาํงานและโครงสร้างอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จบัยึด (Jig & Fixture)  

เลือกใช้วสัดุและช้ินส่วนมาตรฐาน   สร้างช้ินส่วนอุปกรณ์นาํคมตดัและอุปกรณ์จดัยึดตามแบบ   ประกอบและ

ตรวจสอบ  ทดสอบการใช้งาน  แก้ไขปรับปรุงอุปกรณ์นําคมตดัและอุปกรณ์จบัยึด  บาํรุงรักษาเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์   ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกิจกรรม 5 ส   

 

20111-2112 ปฏิบัตินิวเมติกส์และไฮดรอลกิส์ 0 - 6 - 2 

  (Pneumatics and Hydraulics Practice) 

  วชิาบังคับก่อน   : 20111-2004   งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์     
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. มีทกัษะในการอ่านแบบ  บาํรุงรักษา  ตรวจสอบ แกไ้ข เ ระบบนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์  

2. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานดว้ยความเรียบร้อยประณีต ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. อ่านแบบ ระบบนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ ตามมาตรฐานกาํหนด 

2. บาํรุงรักษา ระบบนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ ตามมาตรฐานกาํหนด 

3. ตรวจสอบ  แกไ้ข  ทดสอบการทาํงาน ระบบนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ ตามมาตรฐานกาํหนด 

คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัเก่ียวกบัการอ่านแบบ  บาํรุงรักษา ตรวจสอบ แกไ้ข  ทดสอบการทาํงานระบบนิวเมติกส์   ไฮดรอ

ลิกส์ตามมาตรฐานกาํหนด  โดยใชเ้คร่ืองมืออย่างถูกตอ้งและปลอดภยั   บนัทึกรายงานผล  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึง

ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกิจกรรม 5 ส   
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20111-2113 ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเชิงป้องกนั 0 - 6 - 2 

 (Preventive Maintenance Practice) 

 วชิาบังคับก่อน  : 20111-2005 งานบาํรุงรักษาเชิงป้องกนั  
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. มีทกัษะในการบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัเคร่ืองจกัรกลตามคาบเวลาและตามสภาพของเคร่ืองจกัร 

2. มีกิจนิสยัในการปฏิบติังานดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. จดัทาํแผนและบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัเคร่ืองจกัรกลตามคาบเวลา 

2. จดัทาํแผนและบาํรุงรักษาเชิงป้องกนัเคร่ืองจกัรกลตามสภาพของเคร่ืองจกัร 

3. จดัทาํประวติัและบนัทึกการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกลตามมาตรฐานกาํหนด 

คําอธิบายรายวชิา 

  ปฏิบัติเก่ียวกับงานบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) จัดทําแผนการบํารุงรักษา ตาม

คาบเวลา (Time Base) และตามสภาพเคร่ืองจกัร (Condition  Base)  งานบาํรุงรักษาขณะเดินเคร่ืองและขณะหยุด

เคร่ือง  งานทาํความสะอาด งานหล่อล่ืน  งานตรวจสอบสภาพการผิดปกติของเคร่ืองจกัร งานปรับแต่ง  งานใช้

เคร่ืองมือวดั งานตรวจสภาพเคร่ืองจกัรดว้ยประสาทสัมผสั   ทดสอบการทาํงาน  งานซ่อมเปล่ียน   และการจดัทาํ

ประวติัการบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัร  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกิจกรรม 5 ส   

 

20111-2114 ปฏิบัติงานซ่อมเคร่ืองจักรกล 0 - 6 - 2 

 (Machine Maintenance Practice) 

 วิชาบงัคบัก่อน  : 20111-2006  งานซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรกลเม่ือชาํรุด 
 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให ้

1. มีทกัษะในการซ่อมเคร่ืองจกัรกล 

2. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความละเอียด รอบคอบ ตระหนกัถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม 

สมรรถนะรายวชิา    

1. ตรวจสอบสาเหตุและประเมินการชาํรุดเสียหาย ของช้ินส่วน อุปกรณ์เคร่ืองจกัรกล      

2. สเกต็ชแ์บบเพ่ือจดัทาํช้ินส่วนทดแทน   

3. ประกอบ ทดสอบการทาํงาน ช้ินส่วน อุปกรณ์เคร่ืองจกัรกล      

4. จดัทาํประวติั รายงานการซ่อม 
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คําอธิบายรายวชิา 

 ปฏิบติัเก่ียวกบังานซ่อมบาํรุงเคร่ืองจกัรกล ในงานอุตสาหกรรม   ตรวจสอบการเส่ือมสภาพของช้ินส่วน 

อุปกรณ์  จดัเตรียมช้ินส่วน  สเก็ตช์แบบเพ่ือจดัทาํช้ินส่วนทดแทน  ติดตั้ งอุปกรณ์   ซ่อมบาํรุง     ถอดเปล่ียน

ช้ินส่วน  ทดสอบการทาํงาน จดัทาํประวติั รายงานการซ่อม  ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  

รวมทั้งกิจกรรม 5 ส   

 

20111-2115 ปฏิบัติงานบํารุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟ้า 0 - 6 - 2 

(Electrical Machine Maintenance Practice) 

วิชาบงัคบัก่อน  : 20111-2109  งานบาํรุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟ้า 
 

จุดประสงค์รายวชิา   เพื่อให้ 

1. มีทกัษะในการประกอบติดตั้ง  บาํรุงรักษา  ตรวจซ่อม วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

2. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความเรียบร้อยประณีต  และตระหนกัถึงความปลอดภยั 

สมรรถนะรายวชิา    

1. ประกอบติดตั้ง ทดสอบการทาํงาน วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

2. บาํรุงรักษา ตรวจซ่อม ทดสอบการทาํงาน วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ตามมาตรฐานท่ีกาํหนด 

คําอธิบายรายวชิา  

 ปฏิบติัเก่ียวกบังานประกอบติดตั้ง  บาํรุงรักษา  ตรวจซ่อม  ทดสอบการทาํงาน วงจรกาํลงั  วงจร

ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า   การควบคุมทิศทางการหมุน  การป้องกันกระแสเกินพิกัด   ความปลอดภัยในงาน

บาํรุงรักษาเคร่ืองกลไฟฟ้า   การบนัทึกและรายงานผล    จิตสํานึกการใชพ้ลงังานไฟฟ้าอย่างประหยดั  ปฏิบติังาน

โดยคาํนึงถึงความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งกิจกรรม 5 ส   
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20111-51XX.. ปฏิบัติงานซ่อมบํารุงอุตสาหกรรม  ... * - * - *  

(Industrial Machine Maintenance Practice ...) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการปฏิบติัตนและปฏิบติังานในการประกอบอาชีพผลิตและหรือบริการทางดา้นซ่อมบาํรุง

อุตสาหกรรม 

2. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านซ่อมบํารุง

อุตสาหกรรมในสถานประกอบการตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. มีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพและมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ รอบคอบ ปลอดภยั  มีวินยั  

ตรงต่อเวลา ขยนั ซ่ือสตัย ์อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลักการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานผลิตและหรือบริการทางด้านซ่อมบํารุง

อุตสาหกรรมในสถานประกอบการ 

2. เตรียมความพร้อมส่วนบุคคลในการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามขอ้กาํหนด 

3. ปฏิบติังานผลิตและหรือบริการทางดา้นซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายตามหลกัการและ

กระบวนการ 

4. บนัทึกรายงานประสบการณ์และผลการปฏิบติังานผลิตและหรือบริการตามหลกัการ 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบังานผลิตและหรือบริการทางดา้นซ่อมบาํรุงอุตสาหกรรมระดบัฝีมือในสถาน-

ประกอบการ การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล การปฏิบติัตนในงานอาชีพ การรับคาํสั่ง การวางแผนการทาํงาน 

การจดัเตรียมเคร่ืองมือและวสัดุอุปกรณ์ในการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาการทาํงาน  การบนัทึก

และสรุปรายงานผลการปฏิบติังาน 

 (ให้สถานศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการวิเคราะห์ลกัษณะงาน สมรรถนะท่ีตอ้งการและเวลาท่ีใช้ฝึก  

เพ่ือวางแผนและกาํหนดขอบเขตการฝึกอาชีพ รวมทั้งแนวทางการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะ

วิชาชีพสาขางาน) 

 

 

 

 

 

 

 



44 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม   สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

 

(หน้าว่าง) 
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คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  ฝึกประสบการณ์สมรรถนะวชิาชีพ 
 

20111-8001 ฝึกงาน  *-*-4 

20111-8002 ฝึกงาน 1 *-*-2 

20111-8003 ฝึกงาน 2 *-*-2 
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20111-8001 ฝึกงาน * - * - 4 

 (Work Practice) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ   สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20111-8002 ฝึกงาน  1 * - * - 2 

 (Work Practice 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ  และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ    สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 
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20111-8003 ฝึกงาน  2 * - * - 2 

 (Work Practice 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบติังานอาชีพอยา่งเป็นระบบ 

2. สามารถปฏิบติังานอาชีพในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการ จนเกิด

ความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์ นาํไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานอาชีพระดบัฝีมือ 

3. มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดสร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. เตรียมความพร้อมของร่างกายและเคร่ืองมืออุปกรณ์ตามลกัษณะงาน 

2. ปฏิบติังานอาชีพตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีสถานประกอบการกาํหนด 

3. พฒันาการทาํงานท่ีปฏิบติัในสถานประกอบการ 

4. บนัทึกและรายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ    สถานประกอบอาชีพ

อิสระหรือแหล่งวิทยาการ ใหเ้กิดความชาํนาญ มีทกัษะและประสบการณ์งานอาชีพในระดบัฝีมือ โดยผ่านความเห็นชอบ

ร่วมกนัของผูรั้บผิดชอบการฝึกงานในสาขาวิชานั้น ๆ  และรายงานผลการปฏิบติังานตลอดระยะเวลาการฝึกงาน 

(ผูเ้รียนสามารถปฏิบติังานใหม่หรืองานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20111-8002 ในสถานประกอบการ สถาน-

ประกอบอาชีพอิสระหรือแหล่งวิทยาการแห่งเดิม หรือแห่งใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

คาํอธิบายรายวชิา 

หมวดสมรรถนะวชิาชีพ  โครงงานพฒันาสมรรถนะวชิาชีพ 

 
20111-8501 โครงงาน *-*-4 

20111-8502 โครงงาน 1 *-*-2 

20111-8503 โครงงาน 2 *-*-2 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

20111-8501 โครงงาน * - * - 4 

 (Project) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา               

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด  
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

20111-8502 โครงงาน 1 * - * - 2 

 (Project 1) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินยั คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คําอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ หลักการจัดทําโครงงาน การวางแผน การดําเนินงาน การแก้ไขปัญหา                

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

20111-8503 โครงงาน 2 * - * - 2 

 (Project 2) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพ่ือให ้

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการวางแผนจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางาน 

2. สามารถประมวลความรู้และทกัษะในการสร้างและหรือพฒันางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ

วางแผน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา ประเมินผล ทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์ขยนั อดทนและสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. แสดงความรู้เก่ียวกับหลกัการและกระบวนการวางแผน จดัทาํโครงงาน ดาํเนินงาน แกไ้ขปัญหา 

ประเมินผล จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลงาน 

2. เขียนโครงงานสร้างและหรือพฒันางานตามหลกัการ 

3. ดาํเนินงานตามแผนงานโครงงานตามหลกัการและกระบวนการ 

4. ประเมินผลการดาํเนินงานโครงงานตามหลกัการ 

5. รายงานผลการปฏิบติังาน 

คาํอธิบายรายวชิา 

ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบั การวางแผนจดัทาํหรือพฒันางานโครงงาน การดาํเนินงาน การแกไ้ขปัญหา     

การประเมินผล การจดัทาํรายงานและการนาํเสนอผลงาน โดยปฏิบติัจดัทาํโครงงานสร้างและหรือพฒันางานท่ีใช้

ความรู้และทกัษะในระดบัฝีมือ สอดคลอ้งกบัสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา ดาํเนินการเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามลกัษณะ

ของงานใหแ้ลว้เสร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ผูเ้รียนสามารถจัดทําโครงงานสร้างและหรือพัฒนางานท่ีต่อเน่ืองจากรายวิชา 20111-8502  หรือ             

เป็นโครงงานใหม่) 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

คาํอธิบายรายวชิา 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
20000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 1 0-2-0 

20000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามญั 2 0-2-0 

20000-2003 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 1 0-2-0 

20000-2004 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 2 0-2-0 

20000-2005 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 3 0-2-0 

20000-2006 กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 4 0-2-0 

20000-2007 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0-2-0 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

20000-20.. กจิกรรมลูกเสือวสิามัญ ... 0 - 2 - 0 

 (Rover Scout Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการของกิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

2. สามารถปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบั คาํปฏิญาณและกฏของลูกเสือวิสามญั มีทกัษะทางลูกเสือและ       

มีส่วนร่วมในกิจกรรมของลูกเสือวิสามญั 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม  มีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบวินยั คาํปฏิญาณ กฏและระเบียบขอ้บงัคบัของลูกเสือวิสามญั   

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ 

3. บาํเพญ็ประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ินในสถานการณ์ต่าง ๆ 

4. ใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติักิจกรรมลูกเสือวิสามญั 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมของลูกเสือวิสามญั ขบวนการและพิธีการต่าง ๆ ของลูกเสือวิสามญั  การปฏิบติัตน

ตามคาํปฏิญาณ กฏ ระเบียบวินยัของลูกเสือวิสามญั  กิจกรรมทกัษะทางลูกเสือ  การใชก้ระบวนการกลุ่มในการปฏิบติั

กิจกรรมและทาํประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

20000-20… กจิกรรมองค์การวชิาชีพ … 0 - 2 - 0 

 (Vocational Organization Activity …) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจหลกัการและกระบวนการเสริมสร้างทกัษะประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ การพฒันาคุณภาพ

ชีวิต  การพฒันาองคก์ร ชุมชนและสงัคม  

2. วางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงานในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

3. มีเจตคติและกิจนิสัยในการทาํงานดว้ยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดริเร่ิม

สร้างสรรคแ์ละสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา  

1. ปฏิบติัตนตามระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารวิชาชีพ   

2. วางแผนและปฏิบติักิจกรรมองคก์ารวิชาชีพตามหลกัการ กระบวนการ ลกัษณะและวตัถุประสงคข์อง

กิจกรรม 

3. ใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํผูต้ามในการร่วมกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ  

4. ประเมินผลและปรับปรุงการทาํกิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมองคก์ารวิชาชีพ กิจกรรมเสริมสร้างทกัษะและประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

กิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต  กิจกรรมพฒันาองค์กร ชุมชนและสังคม  การใชก้ระบวนการกลุ่มและการเป็นผูน้าํ      

ผูต้ามตามระบอบประชาธิปไตยในกิจกรรมเก่ียวกับชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็น

ประโยชนต่์อชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยการวางแผน ลงมือปฏิบติั ประเมินผล และปรับปรุงการทาํงาน 
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หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ พทุธศกัราช 2562 ประเภทวชิาอุตสาหกรรม สาขาวชิาช่างซ่อมบาํรุง 

20000-2007 กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 0 - 2 - 0 

 (Moral and Ethical Promotion Activity) 

จุดประสงค์รายวชิา  เพื่อให้ 

1. เขา้ใจความสําคญัและหลกัในการประพฤติปฏิบติัตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม  ธรรมาภิบาล   

ตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

2. สามารถคิด วิเคราะห์ ตดัสินใจ ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรม อนัดีงามของ

สังคม มีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมเพ่ือประโยชนต่์อตนเอง ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

3. มีจิตสํานึกและกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบติักิจกรรมดว้ยความรับผิดชอบ เสียสละ มีวินยั ซ่ือสัตยสุ์จริต 

และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น 

สมรรถนะรายวชิา 

1. วิเคราะห์และตดัสินใจปฏิบติัในส่ิงท่ีควรปฏิบติั และไม่ปฏิบติัในส่ิงท่ีไม่ควรปฏิบติั 

2. ประพฤติปฏิบติัตนตามหลกัธรรม กฎระเบียบ วฒันธรรมอนัดีงามของสงัคม   

3. ปฏิบติักิจกรรมเพ่ือปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรม  

ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน ทอ้งถ่ิน และ

ประเทศชาติ 

4. ปฏิบติักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลโดยใชก้ระบวนการกลุ่ม 

คําอธิบายรายวชิา 

ปฏิบติัเก่ียวกบั กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลกัของคนไทย 12 

ประการ กิจกรรมปลูกจิตสํานึกความเป็นคนดี กิจกรรมทาํความดีตามรอยพระยุคลบาท กิจกรรมอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติ โดยการลงมือปฏิบติั บนัทึกและประเมินผล 
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